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Raport anual asupra calităţii educaţiei al 

Liceului Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui 

An şcolar 2021-2022 

 

 În  anul şcolar 2021- 2022  proiectarea  şi desfăşurarea activităţilor de predare–învăţare– 

evaluare a respectat parametrii reflectând existenţa formării iniţiale a profesorilor în pregătirea de 

specialitate şi cea psihopedagogică, capacitatea de proiectare în funcţie de conţinutul de curriculum 

şi de particularitatea claselor de elevi, stil didactic eficient în dirijarea învăţării. Planificările, la nivel 

de arii curriculare şi catedre, s-au discutat şi configurat conform specificului cognitiv şi formativ al 

disciplinei, demonstrând, în general, achiziţia de informaţii, abilitatea curriculară şi competenţe 

evaluative. 

Documentele proiectării activităţii conţin cu prioritate considerente teoretico – ştiinţifice şi 

pedagogice de selecţie a conţinuturilor, dar şi de psihologie a învăţării şi dezvoltării, mai ales la 

cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare şi perfecţionare. Materia a fost parcursă 

cu ritmicitate de către toţi profesorii  în raport cu programele şcolare de specialitate, evaluarea 

realizându-se pe baza itemilor avizaţi, cadrele didactice au participat la toate şedinţele Consiliului 

Profesoral exprimându-şi opinia când a fost cazul. 

 S-au realizat conexiuni între setul de cunoştinţe şi aptitudini dobândite şi aplicarea şi 

optimizarea soluţiilor în formarea capacităţilor de investigare şi explicare , modernizarea actului de 

predare – învăţare prin accentuarea laturii pragmatice a noului curriculum. S-au elaborat programe 

de pregătire suplimentară pentru elevi . 

Planul de şcolarizare aprobat de ISJ Vaslui pentru anul şcolar 2021-2022, care a însemnat 7 clase 

a IX-a, a fost realizat în totalitate. Procentul de promovabilitate la nivel de liceu este de 100% . Sunt 

675 de elevi cu medii între 9-10 ceea ce reprezintă 83,64% ca procent din totalul elevilor din liceu 



 

2 

 

(807). Numărul de absenţe înregistrat este de 9810, din care  motivate 6772 şi 3038 nemotivate, 

rezultând 3,76 absenţe nemotivate/  elev pe an.   

Planul de şcolarizare la clasa a IX-a an şcolar 2021-2022  înseamnă 3 clase la profilul real (1 

clasa de matematică-informatică-intensiv informatică, 2 clase ştiinţe ale naturii – una intensiv limba 

germană) şi 4 clase la profilul umanist  (2 clase specializarea ştiinţe sociale din care una intensiv 

limba franceză şi 2 clase specializarea filologie, din care una este filologie-intensiv limba engleza). 

La începutul anului şcolar au fost înscrişi 188 elevi şi se înregistrează la sfârşitul semestrului al II-lea 

un număr de 189 elevi. La sfârşit de an nu sunt înregistraţi  corigenţi. 

Rezultatele la sfârşit de semestru al II-lea materializate în procente de promovare sunt: 9A 100%, 

prima medie 10,  ultima medie 8,67;  9B 100%, prima medie 10, ultima medie 9,02; 9C 100%, prima 

medie 9,55,  ultima medie 8,23; 9D  100% prima medie 10,  ultima medie 9,05; 9E 100% prima 

medie 9,82,  ultima medie 8,20; 9F 100% prima medie  9,94,  ultima medie 8,35; 9G 100% prima 

medie  9,73,  ultima medie 7,73.  

Sunt 147 elevi cu medii între 9-10 ceea ce reprezintă 77% ca procent din totalul elevilor de clasa 

a IX-a.  Procentul de promovabilitate de la sfârşitul semestrului al II-lea la clasa a IX-a a fost de 

100%. 

 Elevii au reuşit să se adapteze  bine cerinţelor cadrelor didactice şi ale programelor şcolare, ceea 

ce a dus la aceste rezultate foarte bune. 

La clasele a IX-a se înregistrează 1262 absenţe din care: motivate 812 şi 450 nemotivate, cu o 

medie de 2,38  absenţe nemotivate/elev. Un  elev are nota la purtare scăzută, numai pentru absenţe 

nemotivate, între 8.00 şi 9.00 .  

La nivelul claselor a X-a sunt în evidenţă la începutul anului şcolar 202 elevi, iar la sfârşitul 

anului şcolar  203. A fost un elev corigent.   

 Rezultatele la învăţătură în procente sunt: 10A 100% prima medie 9,97 , ultima medie 8,66; 10B 

100% prima medie  9,94, ultima medie 8,58; 10C 100% prima medie  9,94 , ultima medie 9,13; 10D 

96,29% prima medie 9,88,  ultima medie 8,22; 10E 100% prima medie  10, ultima medie 9,47; 10F 

100% prima medie  9,91, ultima medie 8,66; 10G 100% prima medie  9,94, ultima medie 9,02. Sunt 

178 elevi cu medii între 9-10, ceea ce reprezintă 87% ca procent din totalul elevilor de clasa a X-a 

Procentul de promovabilitate  înregistrat la sfârşitul anului şcolar, la 31 august 2022, la clasa a-X-a 

este 100%. 

Clasele a X-a au totalizat 1786 absenţe din care 527 nemotivate şi 1159 motivate, cu o medie pe 

elev de 2,59 absenţe nemotivate/elev. Nu sunt  elevi cu note scăzute la purtare și nici cazuri de situaţie 

şcolară neîncheiată.  
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La începutul anului şcolar sunt înscrişi 207 elevi înscrişi  în clasa a XI-a  şi se înregistrează la 

sfârşitul anului tot 206 elevi. Promovează la sfârşitul anului un număr de 206 elevi, ceea ce înseamnă 

un procent de 100%.  Procentele de promovare pe clase sunt: 11A  100% prima medie  9,85, ultima 

medie 7,64; 11B  100% prima medie 10, ultima medie 8,46; 11C  100% prima medie  10, ultima 

medie 8,32; 11D  100% prima medie  10, ultima medie 7,89; 11E 100% prima medie 9,92, ultima 

medie 8,85; 11F  100% prima medie  9,90, ultima medie 8,96; 11G 100%, prima medie  9,97, ultima 

medie 8,73. Sunt 168 elevi cu medii între 9-10 ceea ce reprezintă 81,55% ca procent din totalul 

elevilor de clasa a XI-a. 

Clasele a XI-a sunt în evidenţă cu 2942 absenţe  din care 2086 motivate şi 856 absenţe nemotivate, 

cu o medie pe elev de 4,15 absenţe nemotivate/elev.  

La acest nivel de studiu un număr de 2 elevi au notele la purtare scăzute, doar pentru absenţe 

nemotivate, de 8.00 şi 9.00 .  

La nivelul claselor a XII-a, finalizează anul 209 elevi din tot atâția elevi  înscrişi la început de an 

şcolar, din care promovează toti 209 (procent de promovare 100%). O situaţie deosebită în sens 

pozitiv sunt cei 182 elevi cu medii cuprinse în intervalul 9.00 – 10 procent 87,08%. 

La clasele a XII-a se înregistrează 3820 absenţe din care nemotivate 1102 şi 2718 motivate, cu o 

medie de 5,27 absenţe nemotivate pe elev.  Şi la aceste clase un număr de 5 elevi au notele la purtare 

scăzute pentru absenţe-cu medii de 8.00 şi 9.00 şi 1 cu media 7. 

Procentele de promovare pe clase sunt: 12A 100% prima medie  10, ultima medie 9,17; 12B 

100% prima medie  9,82 , ultima medie 8,57; 12C 100% prima medie  10, ultima medie 7,67; 12D 

100% prima medie  10, ultima medie 8,67; 12E 100% prima medie  10, ultima medie 9,28; 12F 

100% prima medie  9,96 ultima medie 8,10; 12G  100% prima medie  9,90, ultima medie 8,50. 

Analiza examenului de bacalaureat: 

  În  sesiunea iunie-iulie 2022 procentul de promovare a fost 98,56% (promovabilitate pentru 

seria curentă), 96,31% (promovabilitate seria curentă și seria anterioară). Media notelor 

obținute la acest examen a fost de 8, 50%, ceea ce situează liceul nostru pe locul 3 în județ. 

In sesiunea august- septembrie procentul de promovare a fost de 99,04%, 2 absolvenți ai 

promoției 2021-2022 au fost respinși având note peste 5, dar nu au avut media minim 6. 

 Cea mai mare medie a fost: 9,90  Manea Alexandra Andreea (profil real,   specializarea 

profil știinte ale naturii, 12C), 75 medii au fost peste 9,00 (35,88%) . Au fost 87 de medii 

între 8-8,99 (41,62%). Practic peste 75% dintre absolvenți au avut medii între 8-9,99. 

 S-au obţinut 37 note de 10 ( 16 istorie, 7 matematică, 3 la informatică M C/C++ , 6 la logică, 

argumentare şi comunicare , 2 la chimie, 1 la limba si literatura română, 1  fizică și 1 la 

anatomie, fiziologie umană, genetică și ecologie umană )    
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Se constată o îmbunătăţire generală a situaţiei la învăţătură în cadrul liceului, comparativ cu 

alţi ani şcolari. La profilul real, unde se înregistrau situaţii şcolare mai slabe, rezultatele s-au 

îmbunătăţit vizibil. Se înregistrează rezultate bune şi foarte bune la învăţătură, concretizate după 

cum am arătat în medii preponderent peste 8.50, procent general de promovare 100%. 

Activităţi notabile desfăşurate în anul şcolar 2021-2022 

          Materia de predare a fost parcursă cu ritmicitate de către toţi profesorii, în raport cu programele 

şcolare de specialitate, evaluarea realizându-se pe baza itemilor avizaţi; cadrele didactice au 

participat la toate şedinţele Consiliului Profesoral exprimându-şi opinia când a fost cazul. De 

asemenea, şi-au îndeplinit sarcinile respectându-şi obligaţiunile şi orarul şcolii. 

Fiecare cadru didactic a ţinut cont în realizarea proiectării de cele trei paliere: proiectare 

anuală/semestrială, proiectare pe unităţi de învăţare, proiectare pe lecţii. Predarea, elementul central 

al activităţii didactice, a constituit activitatea de organizare şi conducere a ofertelor de învăţare care 

a avut drept scop facilitarea şi stimularea învăţării eficiente la elevi. 

Prin activitatea noastră am încercat să răspundem la întrebări „strategice”, precum: unde ne situăm 

ca activitate în cadrul învăţământului vasluian, care este direcţia spre care trebuie să ne îndreptăm, ce 

schimbări trebuie să aducem în activitatea noastră. 

          La nivel de comisii metodice lucrurile au stat în felul următor: 

Raport de activitate al profesorilor de limba şi literatura română 

Responsabil, 

 prof. Anca Pleșoianu 

  În anul şcolar 2021-2022 profesorii de limba şi literatura română au completat documentele 

în vigoare şi au parcurs materia prevăzută în programa şcolară precum şi în cea de bacalaureat. S-au 

desfăşurat ore de pregătire suplimentară în vederea susţinerii simulării probei de bacalaureat la limba 

şi literatura română atât cea organizată de şcoală cât şi cea naţională. 

Efortul susţinut al colegilor a fost răsplătit prin rezultate remarcabile, după cum urmează: 

- rezultate concursuri: la concursul organizat de Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătaru” 

Vaslui cu tema “Cea mai frumoasă scrisoare de dragoste” elevii coordonaţi de prof. Hoţoleanu 

Constantin au obţinut: Marele Premiu – Stanciu Beatrice, 11C; premiul I – Tăcuţeanu Ana-Maria, 

11C; menţiuni – Hordilă Andreea, 11C şi Cochileţ Amalia, 10G.  Rezultate la olimpiade:  

 OLAV faza judeţeană: premiul I – Turbatu Miruna, 12A (coord. Prof. Hoţoleanu Constantin) 

şi premiul I – Cotin Miruna, 10E (coord. Prof. Pleşoianu Anca) ; premiul III – Jigoreanu 

Maria, 11E (coord. Prof. Pleşoianu Anca); menţiuni – Ştefan Robert, 10E (coord. Prof. 

Pleşoianu Anca) şi Simion Mălina, 11E (coord. Prof. Pleşoianu Anca) şi Floria Mara, 11A 

(coord. prof. Ghelbere Cristina) 
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 OLAV faza naţională: premiul III – Turbatu Miruna, 12A (coord. Prof. Hoţoleanu Constantin) 

şi premiul special  – Cotin Miruna, 10E (coord. Prof. Pleşoianu Anca) 

- în cadrul activităţilor dedicate Zilei Culturii Naţionale, pentru interpretare: premiul I - Stanciu 

Beatrice, 11C şi premiul II – Vrabie Alexandra, 11C (coord. Prof. Hoţoleanu Constantin) 

- împreună cu Asociaţia Culturală “Vis-a-vis” s-a derulat proiectul Clasa vie, care a avut drept scop 

promovarea literaturii şi a culturii, în general. În urma şedinţelor desfăşurate cu coordonatoarea 

proiectului, Adriana Mocca şi a concursului de eseuri elevii au primit premii substanţiale în cărţi. 

- în ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare se menţionează susţinerea gradului didactic I de către 

prof. Hoţoleanu Constantin, tema lucrării fiind “Aspecte ale teatralităţii în construcţia personajelor 

călinesciene”. 

Raport de activitate al profesorilor  de limbi moderne 

Responsabil, 

 prof. Pracsiu Virginia-Hortensia 

 

Toţi membrii Comisiei metodice a profesorilor de limbi străine au proiectat la timp şi eficient 

activitatea metodică pentru anul şcolar 2021-2022, în conformitate cu cerinţele programelor şcolare, 

ţinând cont de nivelul de pregătire al elevilor şi de specificul fiecărui colectiv de elevi.  

Evaluarea  iniţială a cunoştinţelor elevilor claselor a IX-a a fost realizată la începutul anului 

şcolar sub forma unor teste pentru a identifica nivelul cunoştinţelor, al deprinderilor şi abilităţilor dar 

şi pentru a determina ritmul desfăşurării activităţii, în baza căruia s-a proiectat planificarea 

semestrială. Pentru fiecare competenţă s-au elaborat indicatori şi descriptori de performanţă, potrivit 

standardelor curriculare de performanţă. 

S-au efectuat ore de pregătire suplimentară pentru: examenul DELE (prof. Gabriela Tofan), 

DELF (prof. Oana Ponea), pentru concursurile şi olimpiadele şcolare (profesorii Monica Sprîncenatu, 

Gina Budaca, Oana Ponea, Andreea Zahariuc, Loredana Toma, Virginia Pracsiu, Mirela Fighiuc, 

Gabriela Tofan, Rodica Stroescu). În luna mai, elevii claselor a XII-a F şi G au susţinut atestatele la 

limba franceză, respectiv spaniolă, având coordonatori pe doamnele profesoare Oana Ponea şi 

Gabriela Tofan. 

Profesorii de limbi străine folosesc în mod repetat calculatorul, videoproiectorul, CD-player-

ele, laptop-urile atât la orele obişnuite de evaluare-predare, cât şi la organizarea unor activităţi 

precum: prezentarea de proiecte, audiţii şi vizionare de filme. 

În perioada martie-aprilie 2022 profesorii de limbi străine Toma Loredana, Pracsiu Virginia, 

Stroescu Rodica, Sprîncenatu Monica, Ponea Oana şi Budaca Gina au participat la un curs de formare 

în Bruxelles, Belgia, în cadrul proiectului european Erasmus+ ATLAAS- Approaches to Language 
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Acquisition for Adult Students, derulat de Asociaţia pentru Tineret „Emil Racoviţă 2000” Vaslui. În 

cadrul aceluiaşi proiect, profesorii Sprîncenatu Monica, Toma Loredana, Pracsiu Virginia au 

participat la Lodz, Polonia în octombrie 2021 la un curs de formare pentru profesori de limbi străine. 

 

Profesor Oana Ponea-limba franceză  

În anul şcolar 2021-2022 a continuat parteneriatul cu Institutul Francez Iaşi, pregătind două 

grupe de elevi pentru sesiunile din noiembrie şi mai-nivel B1. 

A participat în calitate de profesor asistent la Olimpiada Judeţeană de Informatică-secţiunea liceu, 

Olimpiada Naţională de Informatică-proba baraj, Olimpiada Judeţeană de limba engleză. 

S-a implicat în organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Judeţene de limbi romanice. În cadrul acesteia, 

următorii elevi au obţinut premii: 

-Ciobanu Andreea- XII F-premiul al II-lea şi calificată la etapa naţională a olimpiadei 

-Pascaru Andrei- IX E-premiul al III-lea 

A contribuit la buna desfăşurare a Concursului Regional Fracofête, faza judeţeană. Premii obţinute la 

acest concurs: 

-Topor Alexandra- XI E- premiul I, secţiunea creaţie artistică 

- Eftimie Ana Ştefania- XI E- menţiune, secţiunea creaţie artistică 

-Pascaru Andrei-IX E-premiul I, secţiunea creaţie literară 

-Ciobanu Andreea- XII F- premiul I, secţiunea creaţie literară 

În perioada iulie-august, va desfăşura activitatea de voluntar la Biblioteca Judeţeană ,, Nicolae 

Milescu Spătarul" Vaslui. 

Profesor Gabriela Tofan-limba spaniolă  

A utilizat dotările media existente în școală în predarea limbii spaniole cu precădere în 

perioada de predare online cu folosirea aplicațiilor și platformelor didactice existente (Campus 

virtual), Todo-claro, Lingolia, Aprender español. 

A fost selectată de catre Ministerul  Educației în grupul de lucru pentru revizuirea programelor 

școlare de limba spaniolă de liceu și grup lucru subiecte Faza Națională, limba spaniolă. 

A organizat activităţi dedicate zilei Limbilor moderne (26 sept. 2021) și “Zilele Hispanității” 

8-12 oct.2021. 

Ca diriginte, a parcurs orele de dirigenție conform planificării calendaristice, a organizat 

întâlniri cu părinții la clasă, a efectuat o serie de activități cu clasa: vizite la Muzeu, Bibliotecă  

A organizat mini excursii de cicloturism prin împrejurimile Vasluiului. 
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A evaluat secțiunea de video cu metode didactice în predarea limbilor moderne propuse de 

catre membrii proiectului european Atlaas-Approaches to Language Acquition for Adult 

Students. 

A realizat subiecte pentru fazele județeană și națională a Olimpiadei de Spaniolă. 

A participat ca membru evalutor în Comisia Centrală a Olimpiadei de Limbi romanice. 

A realizat evaluare semestrială şi finală a cunoștințelor de gramatică, vocabular, cultură și 

civilizație spaniolă și hispanică. 

Profesor Gina Budaca-limba franceză 

În anul şcolar 2021-2022 a participat în calitate de profesor asistent la Olimpiada Judeţeană 

de Informatică, Olimpiada Naţională de Informatică-proba baraj, Olimpiada Judeţeană de limba rusă. 

S-a implicat în organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei Judeţene de limbi romanice si a 

Olimpiadei de limba franceză. În cadrul acesteia, următorii elevi au obţinut premii: 

-Irimia Diana- IX D-premiul al II-lea şi calificată la etapa naţională a olimpiadei 

- Mocanu Anastasia- IX B- premiul III 

-Chiroșcă Maya- IX F-premiul al III-lea 

- Costache Larisa- X F- mențiune 

- Văduva Raluca- X F- mențiune 

- Verga Ana – XF - mențiune 

A contribuit la buna desfăşurare a Concursului Regional Francofête, faza judeţeană. Premii 

obţinute la acest concurs: 

-Diana Irimia și Donosă Denisa- IX D- premiul I, secţiunea creaţie literară 

- Șelaru Ștefana- IX D-  premiul II, secţiunea creaţie literară 

-Moldovanu Georgiana-IX F-mențiune, secţiunea creaţie artistică 

-Arnăutu Narcisa- IX D- premiul I, secţiunea creaţie artistică 

A organizat Simpozionul Traditions Culturelles Francophones în perioada octombrie2021- 

ianuarie 2022. 

A organizat proiectul de voluntariat ”Dar din dar se face carte” în parteneriat cu Școala 

Gimnazială Văleni. 

A organizat proiectul de sensibilizare împotriva fenomenului de bullying- Fii inteligent, nu 

violent- Stop bulliying ! 

În noiembrie 2021 a participat în calitate de coordonator la Conferința finală de la Malaga, Spania 

din cadrul proiectului Erasmus+ WomEMP- Sport Power: Promoting Sport for Women Empowerment 

și a organizat conferința de închidere a proiectului în decembrie 2021 la Liceul Teoretic ”Emil 

Racoviță”. 
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A coordonat trupele de teatru de marionete Emoji Mix (10 F) și 1 și cu 1 ...13 (9 D) care au 

participat in iunie 2022 la Festivalul Internațional de marionete Pantins pour l’inclusion. 

A participat in iunie 2022, în calitate de coordonator, la vizita pregătitoare din cadrul 

proiectului european de mobilitate de elevi CARE desfășurat la Siracusa, Italia. 

A participat cu lucrări la diferite simpozioane organizate de instituții din judetul Vaslui. A 

obținut Certificatul de creator de soft educațional Livresq. 

În perioada iulie-august, va desfăşura activitatea de voluntar la Biblioteca Judeţeană Nicolae 

Milescu Spătarul Vaslui. 

 

Profesor Monica Sprîncenatu-limba franceză   

A realizat proiectarea didactică la termen, adaptand-o la particuralitățile clasei si a predării 

online. Și-a realizat şi a respectat programul, şi-a actualizat portofoliul profesional şi dosarul personal. 

A parcurs materia conform planificărilor, a notat ritmic. A folosit TIC in activitatea de 

proiectare si in optimizarea activitatii didactice, reusind sa formeze deprinderi de studiu individual 

pentru dezvoltarea competentei de a ,,învăța să înveți" in mediul online.  

A promovat imaginea şcolii în comunitate prin intermediul activitatilor curriculare si 

extracurriculare realizate, precum și participarea la Târgul educational-(mai  2022) 

A utilizat calculatorul în proiectarea didactică predarea şi realizarea de proiecte educaționale. 

Folosind sistemul informatizat, a realizat ore de predare-învaţare-evaluare pe Google Classroom. 

A participat la prima întâlnire de proiect Erasmus + Schools Developing Health and Emotions, 

la Arcos de Valdevez (Portugalia)- aprilie 2022. 

A încheiat parteneriate cu Casa Corpului Didactic Vaslui, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Vaslui, Biblioteca Judeţeană „N.M. Spătarul” Vaslui, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vaslui. Aceste 

parteneriate sunt necesare în buna desfăşurare a activităţilor scolare desfăşurate pe parcursul anului 

şcolar. 

Activitatea ca membru în Consiliul Consultativ al ISJ Vaslui 

A fost organizator al Olimpiadei de limba franceză și al Olimpiadei de limbi romanice-faza 

județeană-martie 2022. 

A realizat ore de pregatire in calitate de profesor in cadrul Centrului de Excelenţă Vaslui.  

A coordonat  și organizat Concursul Regional ,,Francofête"- etapa județeană, ediția a VII-a,  mai 

2022. 

A coordonat elevi participanți la Olimpada de limba franceză si la concursul mai sus menționat 

având următoarele rezultate : 
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 Istrate Denisa (XI F) -premiul II, Olimpiada de limba franceză și premiul I concursul   ,, Francofête" 

 Dobranici Paula-Denisa (X E)- premiul I ,, Francofête"  

 Gache Alexandra, Ciurușniuc Ana Maria, Andrei Denisa Ozana(XI F)-premiul I ,,Francofête"  

A realizat activități de voluntariat în cadrul proiectului Biblioteca de Vacanța- la Biblioteca Judeteană 

,, N. M. Spătarul" Vaslui (iulie-august 2022). 

 

Profesor Virginia Pracsiu-limba engleză 

A absolvit Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN).  

Elevii pregătiţi de dna prof. au obţinut următoarele rezultate la olimpiada de limba engleză-faza 

judeţeană : 

-Boicu Ionuţ, 11 A-premiul al III-lea 

-Popuşoi Daniel, 9 A-premiul al III-lea 

-Lepărdă Daria Ştefania, 9 A-premiul al III-lea 

-Căpraru Ştefan, 9 B-premiul al III-lea 

-Istrătucă Daria, 10 A-premiul al III-lea 

-Achiricioae Maria, 9 B-menţiune 

-Chiperi Ionela, 10 A-menţiune 

Coordonează, la nivelul şcolii, proiectul European Erasmus+ Schools Developing Health and 

Emotions, derulat în parteneriat cu instituţii din Spania, Portugalia, Italia, Finlanda. A participat la întâlniri 

de proiect şi cursuri de perfecţionare în ţări ale UE în cadrul mai multor proiecte derulate de şcoală şi de 

Asociaţia pentru Tineret ”Emil Racoviţă 2000” Vaslui. 

Profesor Bogdan Nedelcu-limba engleză 

A predat materia conform cu planificările şi a evaluat elevii.  

Profesor Andreea Zahariuc-limba engleză 

În  cursul anului şcolar 2021-2022, a derulat activităţi didactice, școlare și extrașcolare, în 

conformitate cu prevederile contractului individual de muncă și ale fișei postului, după cum urmează: 

Semestrul I 

A participat la webinare si workshopuri tematice: 

-Developing Visual Literacy in the language classroom – (septembrie 2021) 

-15th /16thPan-European Erasmus Conference on Digital Education (octombrie 2021) 

-Prevenirea bullyingului în mediul scolar- (noiembrie 2021). 

A coordonat si organizat Proiectul Naţional "Stop Bullying", din cadrul Asociaţiei Dascăli 

Emeriţi. De asemenea, a organizat, în cadrul unui proiect în parteneriat cu liceul nostru, Conferinţa 
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Internaţională -"Integrarea copiilor cu CES În Învățământul de Masă”-în perioada octombrie - 

noiembrie 2021.  

De asemenea, a publicat articolul "Dezvoltarea competenţelor cheie în cadrul orelor de 

engleză" - la Simpozionul judeţean "Iniţiative didactice" organizat de Scoala 5 - Vaslui în noiembrie 

2021. 

A participat la cursul organizat de editura Eduland: "Prevenirea bullyingului în mediul online" 

(noiembrie 2021). 

Semestrul al II-lea 

A participat la Concurs Cangurul lingvist- limba engleză  (în martie 2022 cu elevii claselor X 

D  şi XII G, care au obţinut următoarele rezultate: 

- clasa X D - Premiul I -Geles Amalia, Premiul I Panaite Raluca, Premiul I - Dumbrava Mara, 

Premiul II - Morariu Dragoş, Premiul II -Morosanu Vasilica. 

- XII G - Premiul I  Ravasu- Vechiu Alexandra, Premiul I -Tamasanu Alexandra 

Premiul  II - Micodan Emanuel, Premiul II - Filp Larisa 

De asemenea, a participat la webinare tematice: 

Sustinerea performantei scolare ( martie 2022) -organizat de editura Eduland 

-Effective Communities of Practice 

-Ready-to-use teaching resources on human trafficking and modern-day slavery – organizat de British 

Council (aprilie 2022) 

-New Ways of Teaching: Skills and CPD for Teachers- organizat de  British Council  (aprilie 2022) 

A participat cu activităţi de voluntariat în cadrul proiectului Naţional "Profesorul în şcoala modernă 

"(organizat în perioada februarie- aprilie 2022). 

O altă activitate desfăşurată în cadrul acestui proiect a fost Simpozionul Naţional" Rolul 

profesorului in scoala modernă"- la care a participat cu fişe de lucru interactive  şi modele de planuri 

de lecţie. 

În perioada martie -aprilie 2022 a participat cu activităţi de voluntariat în cadrul proiectului 

educaţional" Play fair, do not be a bully". De asemenea, a participat  la Concursul de eseuri 

Shakespeare School, cu elevi ai claselor X D şi XII G. 

La Olimpiada de limba engleză- etapa judeţeană, eleva Panaite Raluca-clasa X D a obţinut 

locul III. De asemenea, a participat ca organizator la Olimpiada de Limbi Romanice, în martie 2022. 

A participat la cursul  "Introducere in educatia media pentru profesorii de limba engleza", organizat 

de ME şi Ambasada SUA (perioada februarie-mai 2022). 
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Profesor Loredana Toma-limba engleză 

A elaborat planificările anuale şi semestriale în acord cu metodologia recomandată, a  utilizat 

documentele curriculare (programa, planificarea, manuale, ghiduri, suporturi de curs, soft-uri etc.) 

ținând cont de noile cerințe pentru școala online impuse de pandemie, a  inclus în proiectarea 

curriculară strategiile didactice axate pe formarea competențelor vizate de programă, a  indicat 

documentele reglementative utilizate în proiectarea didactică (programă, lege, ordin al unui for 

superior, regulamente, precizări din consfătuirile cadrelor didactice, cercurile pedagogice) și a realizat 

şi predat la timp documentele de proiectare. 

S-a implicat în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității, în activități de 

fundamentare a ofertei educaționale a unității şcolare, în alegerea şi proiectarea CDŞ, CDL și a 

contribuit  la identificarea acestor particularități de proiectare a ofertei educaționale.  

A utilizat resursele materiale din școală în vederea optimizării activităților didactice online, a 

selectat şi valorificat manualele/ auxiliarele în concordanță cu nivelul de pregătire a elevilor, a  

selectat  conținuturile și a utilizat baza logistică existentă în școală (Ael, laboratoare, soft-uri 

educaționale, mijloace audio-video etc.) 

  A diseminat, evaluat şi valorizat activitățile realizate. A furnizat feed-back elevilor privind 

nivelul competențelor formate şi al cunoștințelor dobândite în vederea îmbunătățirii învățării şi a 

informat sistematic educabilii şi, după caz, părinții prin întâlniri online -în privința progresului.  

A format deprinderi de studiu individual în vederea formării/dezvoltării competenței de ,,a învăța să 

înveți”. A valorificat achizițiile anterioare de învățare ale educabililor (cunoștințe, competențe, 

atitudini etc.) în activități de învățare, a dezvoltat la elevi capacități de a culege şi de a structura 

informațiile, a integrat în procesul didactic activități de auto-învățare sau învățare auto-condusă de 

elevi și a diversificat modul de transmitere a informațiilor. 

A asigurat transparența criteriilor, a procedurilor de evaluare şi a rezultatelor activităților de evaluare, 

a elaborat  indicatori şi descriptori de performanță pentru fiecare competență, potrivit standardelor 

curriculare de performanță şi comunicarea/afişarea acestora, a realizat baremul de notare pentru orice 

test/lucrare de evaluare scrisă şi l-a comunicat elevilor. A aplicat teste predictive, a interpretat şi 

comunicat rezultatele. 

A utilizat diverse instrumente de evaluare, adaptate școlii online: a folosit fișe de 

lucru/chestionare și a utilizat instrumente diverse de evaluare (portofolii / referate / proiecte). 

A evaluat satisfacția beneficiarilor educaționali: a elaborat instrumente de identificare a 

nivelului de satisfacție a beneficiarilor, a aplicat instrumente de identificare a nivelului de satisfacție 

a beneficiarilor și a interpretat rezultatele (chestionare), a valorificat rezultatele de tip feed-back în 
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activitatea didactică ulterioară, a  consemnat rezultatele chestionarelor aplicate elevilor și părinților 

privind satisfacția și a realizat corecții în funcție de așteptările acestora. 

A stabilit un cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfășurarea 

activităților în conformitate cu particularitățile clasei de elevi și a aplicat regulamentul intern al școlii 

și procedurile existente la nivel de școală. 

În ceea ce privește managementul carierei şi al dezvoltării personale, s-a implicat în 

organizarea activităților metodice la nivelul comisiei / catedrei / responsabil, a participat la activități 

metodice în cadrul cercului pedagogic și la consfătuirile online ale cadrelor didactice.  

În ceea ce privește contribuția la dezvoltarea instituțională şi la promovarea imaginii unității 

școlare, s-a implicat în realizarea de parteneriate / proiecte / programe / activități / contracte de 

colaborare cu alte instituții și s-a implicat în programe și proiecte europene. 

  A respectat normele, procedurile de sănătate şi securitate a muncii și de PSI și ISU pentru 

toate tipurile de activități desfășurate în cadrul școlii precum, a  semnat documentele privind PSI și 

protecția muncii și s-a implicat în activitățile specifice acestui domeniu. 

În ceea ce privește conduita profesională, a manifestat o atitudine morală și civică (limbaj, 

ținută, respect, comportament) și a promovat o atitudine de înaltă ținută morală față de colegi, 

educabili şi părinții acestora.  

Profesor Mirela Fighiuc--limba italiană, limba engleză 

Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; în procesul instructiv-educativ, a utilizat metode și 

strategii didactice capabile să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi 

de studiu-învăţare prin proiecte, investigația sau portofoliile; a aplicat constant metode didactice 

activ-participative în cadrul orelor, atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor 

intelectuale, cât și a celor practice.  

A realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca 

membri ai grupului social care este clasa de elevi; a monitorizat şi atenuat/anulat acele 

comportamente ale elevilor care interferau cu învăţarea şi adaptarea socială; 

A participat la consiliile profesorale și la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

A avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu conducerea 

unității de învățământ, dar şi cu elevii; 

A respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-mă activ în crearea unei culturi a calităţii la nivelul şcolii; 
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A desfășurat următoarele activități extracurriculare: 

 A obținut gradul didactic I   

 Ampregătit elevi la limba italiană și limba engleză pentru concursuri și olimpiade școlare 

 A elaborat propuneri de subiecte pentru olimpiada județeană de limbi romanice 

 A participat în calitate de organizator, evaluator și supraveghetor la olimpiada județeană de limbi 

romanice și de limbă franceză; 

 A participat ăn calitate de evaluator la olimpiada județeană de limbă engleză; 

 A obținut premii la olimpiada județeană de limba engleză, astfel: - Premiul III – Ionescu Marissa 

Yohanna, clasa a X-a; Mențiune – Andrei Alissa, clasa a X-a; 

 A obținut premii la olimpiada județeană de limbi romanice – limba italiană, astfel: - Premiul II – 

Berdiu Ioana Lorena, clasa a XI-a; Premiul III – Corogeanu Stefano, clasa a X-a;  

 A organizat mai multe activități cu ocazia Zilei Europene a limbilor străine; 

 A absolvit Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN); 

 A participat la cursul de formare „Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport 

digital”; 

 A participat la cursul online de formare „L'italiano che cambia, aspetti settoriali, ideologici, di 

genere. Strategie di scrittura e riscrittura”; 

 A participat la evenimentul online „Media Literacy and Critical Thinking in the digital age”; 

 A publicat mai multe articole și studii de specialitate în diferite reviste; 

 A făcut parte din cadrul Proiectului Național SNAC „O faptă bună în fiecare zi”; 

 A participat la Simpozionul Multidiscipinar Internațional „Profesorul – Creator de educație”; 

 A participat la Seminarul Didactic Internațional de comunicări științifice „Școala Românească – 

Între inovație, creativitate și performanță”; 

 A participat la Conferința Multidiscipinară Internațională „Laboratorul de creativitate” 

Profesor Rodica Stroescu-limba germană  

Resursele materiale utilizate au fost diverse: manuale,  texte suplimetare, materiale audio pe suport 

CD şi materiale video, fişe cu exerciții, manual în format electronic, prezentari PowerPoint, material 

video cu sarcini anexate. Selectarea  acestor materiale si a modului de lucru  a fost realizată în funcție 

de profilul claselor unde a predat și în funcție de specificul colectivului de elevi pentru a atinge cât 

mai bine obiectivele propuse. A selectat informații în funcție de interesele elevilor. 

 A stabilit obiective clare şi a urmărit realizarea lor de către elevi. În procesul instructiv-educativ a 

utilizat  metode și strategii didactice care să stimuleze implicarea activă și creativă, gândirea elevului 

și să le formeze deprinderi de studiu.  A promovat studiul individual și lucrul în echipă în cadrul 
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proiectelor educaţionale derulate de către elevii pe parcursul anului școlar.  În atingerea 

competențelor lingvistice s-au folosit metode active cu caracter interactiv, precum jocurile de rol, 

formarea de dialoguri, dezbateri, brainstormingul, feedback-ul, lucrul în grup. 

A elaborat și aplicat teste, precum și bareme de corectare și notare, în vederea realizării evaluărilor, 

având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării cunoștințelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor și 

competențelor elevilo si de asemeni am urmărit gradul în care au fost realizate competențele generale 

și specifice, precum și ameliorarea și dezvoltarea calitativă, permanentă a procesului instructiv-

educativ. Pentru aceasta a utilizat metode de evaluare tradiționale, clasice (probe orale și probe 

scrise), dar și metode moderne -evaluarea prin referate şi proiecte individuale sau în grup. A inclus 

utilizarea autoevaluării ca modalitate de dezvoltare a competențelor evaluative. 

A notat ritmic elevii, ţinând cont de noile reglementări stabilite și, în funcție de rezultatele 

obținute de elevi, a stabilit strategii didactice, acolo unde a fost cazul, în vederea remedierii 

deficiențelor actului educational. 

  În cadrul orelor a creat un climat favorabil pentru desfășurarea activităților în bune condiții 

ținând cont de particularitățile clasei de elevi și nivelul de studiu. S-a străduit să cunoască și să 

uniformizeze diferențele lingvistice între elevi dar totodată să îi motiveze să îşi dezvolte  deprinderile 

lor lingvistice. De asemenea, a promovat mereu respectul față de semeni în rândul eleviilor  și 

colegialitatea.  

În activitatea desfăşurată a dat dovadă de seriozitate profesională, respectând regulile școlare, elevii 

și colegii, iar  în clasă a creat o atmosferă  favorabilă studiului. 

  

 

Raport de activitate al profesorilor din catedra matematică-informatică  

 Responsabil, 

 prof. Ursu Gabriela 

 Preocuparea majoră a cadrelor didactice, a fost derularea în cele mai bune condiţii a 

procesului instructiv-educativ, astfel încât fiecare elev să-şi însuşească şi să dobândească 

competenţele prevăzute în programele şcolare în vigoare. 

Planificarea și proiectarea unităților de învățare s-au făcut ținându-se cont de precizările făcute 

în ghidurile metodologice, respectându-se planurile cadru și programele şcolare. O atenţie deosebită 

sa acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare colectiv, implicându-

i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria formare.  
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Toate cadrele didactice din comisia matematică - informatică au parcurs materia ritmic şi 

integral, aplicându-se metode şi procedee activ-participative conform planificărilor calendaristice 

proiectate pe unităţi de învăţare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont 

de sistemul de relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific 

vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare precum şi standardele de competenţă de la sfârşitul 

ciclului liceal.  

În lecţiile desfăşurate la clasă, atât în format fizic cât și online, s-au aplicat tehnici de implicare 

individuală sau în grup a elevilor, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor la 

activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire 

şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii 

individuale şi colective, a iniţiativei. Perioada de suspendare a cursurilor ne-a pus în postura de a 

exersa și dezvolta noi competențe.  

Toţi membrii catedrei au elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în 

vederea realizării evaluării  continue şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 

cunoştinţelor, aptitudinilor,  valorilor şi competenţelor elevilor , gradul în care au fost realizate 

competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi dezvoltarea calitativă permanentă a 

procesului instructiv-educativ. 

În semestrul II al anului școlar 2021-2022 elevii au participat fizic sau online la diferite 

concursuri școlare. 

Profesorii din catedra de matematică  informatică au desfășurat numeroase activități în 

cadrul următoarelor proiecte: 

- Vreau să cresc în lumină, drogurile oferă o singură direcție: întunericul 

- Sunt cetățean, deci consumator de bunuri și servicii 

- Stop Bullying-ul în școală 

- Cafeneaua părinților 

Aceste s-au desfășurat în perioada octombrie 2021- iunie 2022 și profesorii din catedra de 

matematică și informatică, au colaborat cu consilierul educativ și consilierul școlar. 

Profesor Furtună Manuela Elena 

- Pregătirea suplimentară a  elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat, 2 ore 

săptămânal  

- Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică 12 A, 9A 

- Realizarea de simulări lunare ale examenului de bacalaureat cu elevii clasei a 12A   
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- Profesor evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat  februarie, martie 

2022 

- Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 A profil matematică la proba matematică - 

informatică  a examenului de bacalaureat :  

o 4 note cuprinse  între 9.90 – 10;  

o 8 note cuprinse  între 9.50 – 9.90; 

o 5 note cuprinse  între 9 –  9.5 

o 8 note cuprinse  între 8.4 – 9. 5;   

o 3 note cuprinse între 7 – 7.9; 

o 1 notă cuprinsă între 6.5 – 7; 

o  1 notă cuprinsă între 5 – 6.  

Media clasei 12 A -- 8.96, promovabilitate 100%. 

Olimpiada matematică 

Mihalcea Alexandru premiul 1, clasa 12A 

Profesor Tofan Daniela 

- Pregătirea suplimentară a  elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat cu elevii 

clasei 12 C, câte 2 ore săptămânal  

- Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică 

- Profesor evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat februarie, martie 

2022 

- Realizarea de simulări lunare ale examenului de bacalaureat cu elevii clasei a 12 C 

 

Olimpiada matematică -  faza locală  6 elevi din  clasa a 9 -a A calificați la faza 

județeană    

o Hâncu Robert – premiul 3 

o Toma Ionuț, Tănăsucă  George, Soldan Cosmin, Enache Briana, Palcu Stefan- 

mențiune 

                  Olimpiada matematică,  faza județeană, mențiuni 

- Soldan Cosmin 

- Enache Briana   

- Palcu Ștefan 

Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 C profil Stiinte ale Naturii:  
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o 6 note de 10,  

o 7 cuprinse  între 9.7 – 9.95,  

o 10 note cuprinse  între 9 – 9.4, 

o  4 note cuprinse  între 8.75 – 9,  

o 3 note cuprinse  între 8.2 – 8.4,  

o 2 note  cuprinse  între 7 – 8,  

o 1 notă cuprinsă  între 5 – 6.  

Media  clasei 12 C -- 9.15, promovabilitate 100% 

Profesor Jitariu Constantin 

- Pregătirea suplimentară a  elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat  2022 cu elevii 

clasei 12 B, 12D (2 ore săptămânal  cu fiecare clasa) 

- Profesor evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat februarie, martie 

2022 

- Realizarea de simulări lunare ale examenului de bacalaureat cu elevii clasei a 12 B, 12D 

- Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 B, matematică- informatică la proba matematică a 

examenului de bacalaureat :  

o 7 note cuprinse  între 9.5 – 9.75, 

o  4 note cuprinse  între 9 – 9.35, 

o  7  note cuprinse  între 8.3 – 8,85,  

o 5  note cuprinse  între 7,15 – 7.65,  

o 2 note cuprinse între 6.5 – 7.  

Media clasei 12 B -- 8.51, procent de promovabilitate 100%. 

- Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 D, Stiinte ale Naturii la proba matematică a 

examenului de bacalaureat : 

o 1 notă de 10,  

o 2 note de 9.90,  

o  3 note cuprinse  între 9.60 – 9.70,  

o 3 note cuprinse  între 9 – 9.45,  

o  6  note cuprinse  între 8.2 – 8,90,   

o 3  note cuprinse  între 7,30 – 7.70, între 7.5 – 8, 

o  1 notă cuprinsă între 6.5 – 7.  

o 1 notă cuprinsă între 5 – 6 

  Media clasei 12 D -- 8.60, procent de promovabilitate 100%. 
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Profesor Panainte Daniela 

- Pregătirea a elevilor în vederea participării la Olimpiada Gazeta Matematică 2022 

- Profesor evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat februarie, martie 

2022 

- În primul semestru a pregătit 3 elevi de la clasa a X-a D pentru integrare în colectivul de elevi 

și recuperarea lacunelor în ceea ce privește noțiunile de matematică din clasa a IX-a. 

-  Pregătirea pentru concursuri și olimpiade cu 7 elevi de la clasa aX-a C. Pregătirea acestora s-

a desfășurat atât în on-line până în luna ianuarie dar și fizic în lunile februarie și martie. Din 

cei 7 elevi înscriși pentru Olimpiadă, au reușit să participe doar 4 deoarece prima etapă (faza 

locală)  a fost online și au existat probleme de conexiune.  

- Elevul Neculai Raul s-a calificat la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică. Rezultatul 

nu a fost extraordinar, dar merită menționat pentru că a concurat cu elevi de la profilul 

matematică-informatică. 

În afara activității la catedră a desfășurat numeroase activități în cadrul următoarelor proiecte:    

o Vreau să cresc în lumină, drogurile oferă o singură direcție: întunericul,  

o Sunt cetățean, deci consumator de bunuri și servicii,   

o Stop Bullyng-ul în școală,     

o Cafeneaua părinților 

Acestea s-au desfășurat în perioada octombrie 2021- iunie 2022 în colaborare cu membrii  

catedrei de matematică și informatică, cu consilierul educativ și consilierul școlar. 

Profesor Ciurariu Florin 

- Pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada de matematică 

- Pregătirea  remedială și  suplimentară a  elevilor claselor 11 A, 11 D, 10 B 

- Profesor evaluator, supraveghetor la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat 

februarie, martie 2022 

Profesor Pracsiu Dan 

- Pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri în cadrul Centrului de Excelență 

- Realizarea de simulări lunare ale examenului de bacalaureat și Atestat profesional cu elevii 

clasei a 12 A  

- Pregătirea  elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat și a atestatului profesional 

- Membru Olimpiada Națională a Societății pentru Excelență și Performanță în Informatică 2022  
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- Profesor organizator, propunător de subiecte  al olimpiadei  județene și naționale de informatică 

2022 

- Profesor evaluator la Simularea Națională a Examenului de Bacalaureat februarie, martie 2022 

Olimpiada de informatică 

a) etapa județeană : 

 Puică Andrei (clasa a IX-a A) – premiul I 

 Dumitru Robert Ionuț (clasa a IX-a A) – premiul II 

 Traglă Matei (clasa a IX-a A) – mențiune 

 Ciuc Eliza Maria (clasa a IX-a A) – mențiune 

 Toma Ionuț (clasa a X-a A) – premiul I 

 Tănăsucă George Alexandru (clasa a X-a A) – premiul II 

 Tinică Alexandru (clasa a X-a A) – mențiune 

 Diaconu Răzvan (clasa a XI-a A) – premiul I 

 Pîslaru Vlad (clasa a X-a) – premiul II 

 Mocanu Matei (clasa a XII-a A) – mențiune 

 Mihalcea Alexandru (clasa a XII-a A) – mențiune 

b) etapa națională: 

 Puică Andrei (clasa a IX-a A) – medalie de bronz 

 Toma Ionuț (clasa a X-a A) – participare 

 Tănăsucă George Alexandru (clasa a X-a A) – medalie de bronz 

 Diaconu Răzvan (clasa a XI-a A) – medalie de bronz 

 Pîslaru Vlad (clasa a X-a) – participare 

 Mocanu Matei (clasa a XII-a A) – medalie de bronz 

 Mihalcea Alexandru (clasa a XII-a A) – participare 

Concursul internațional proSoft@NT – Piatra Neamț 

 Puică Andrei – mențiune 

Concursul național Empowersoft 

 Toma Ionuț – locul II 

 Tănăsucă George – locul IV 

Profesor Pracsiu Dan, Popica Camelia 
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Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 A, profil matematică informatică,la proba informatică a 

examenului de bacalaureat : 

o 3 note de 10,  

o 6 note cuprinse  între  9.55 – 9.90,  

o 9 note cuprinse  între 9 – 9.50,  

o 3 note cuprinse  între 8.65 – 8.90,  

o 2  note cuprinse  între 8.15 – 8,35,   

o 2  note cuprinse  între 7,15– 7.35, 

o 1 notă cuprinsă între 6.5 – 7.  

o 1 notă  5.4 . 

  Media clasei 12 A -- 8.89, procent de promovabilitate 100%. 

Profesor  Popica Camelia 

- Pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat și a atestatului profesional 12 

A (2 ore săptămânal ) 

- Pregătirea elevilor pentru concursuri școlare și olimpiade (2 ore săptămânal ) 

- Conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare şi cu 

performanţele elevilor, utilizarea resurselor digitale platforme de invatare, cu precădere 

CLASSROOM 

-  discutarea rezultatelor evaluării  elevilor (în vederea pregătirii remediale sau performanţă) dar 

şi aplicarea constantă de simulări în vederea pregătirii examenului de bacalaureat la disciplina 

informatică şi competenţe digitale 

o XII A cu excepţia unui singur elev au obtinut experimentat,  

o la XII E cu excepţia a 5 elevi (avansat)  calificativul este experimentat, 

- îndrumarea elevilor în vrederea întocmirii Atestatului Profesional la Informatica(100% 

promovaşi cu media 10); 

- pregătirea elevilor pentru participarea la Olimpiada Nationala de TIC-locul 4 la nivel naţional-cls 

X- Danciu Cosmin 

-  pregatirea elevilor pentru participarea la Olimpiada Judeţeană de TIC 

      - locul I cls XA- Danciu Cosmin 

      - Mentiune cls.XA Cloşcă Ştefan 

      - Participare Leonte Patricia 

- la concursul CIP 2022, concurs judetean cu participare naţională 
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   locul II Danciu Cosmin 

   locul II Cloşcă Ştefan 

   locul III Leonte Patricia 

   locul III Borş Roxana 

- Participarea la simularea examenului de  bacalaureat, disciplina informatică la nivel național, 

profesor supraveghetor și evaluator – luna februarie, martie 2022. 

- Realizarea de simulari lunare ale elevilor în vederea pregătirii examenului de bacalaureat 

- Profesor organizator si supraveghetor la olimpiada de informatică şi TIC județeană și națională 

- Profesor evaluator la Concursul de informatică Aplicată CIP 2022 

- Participarea ca voluntar pe platforma VpluntAPP – Salvați Copiii  

- A coordonat implementarea programelor JAROMANIA, în concordanţă cu interesele şi 

aptitudinile elevilor clasei mele IX E, modulele :  

o „JA-Educație pentru sănătate”, 

o  „JA-Educație antreprenoriala”,  

o  „JA-Educație pentru orientare profesionala” 

- Elevii clasei 9E au fost  premiaţi în cadrul concursului Educarea obiceiurilor de viață sănătoasă 

și pentru prevenția bolilor, în cadrul „Health Innovation Day”, organizată de JA România alături 

de Astrazeneca 

- A realizat si vizat de către ISJ formulare de activitate şi  întocmit acord de colaborare şi 

parteneriat cu: Antidrog Vaslui,  Jandarmi, Protecţia consumatorului,Cafeneaua Părinţilor- în 

vederea unei colaborări strânse între diriginte –părinţi(9E) 

- A încheiat parteneriate pentru realizarea obiectivelor propuse în activitatea extracurriculară:  

o Parteneriat cu Romsilva Vâlcea - ,, Un copil, un brăduţ”; 

o  Parteneriat cu Editura Edu ; - Parteneriat  International Formidabilii etc.  

- A participat împreună cu elevii clasei 9E la activități de voluntariat „Săptămâna fructelor și 

legumelor”. 

Profesor  Ursu Gabriela 

- Pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat și a atestatului profesional 12B 

(2 ore săptămânal) 

- Pregătirea elevilor de la profilul Ştiinţe ale Naturii în vederea susţinerii examenului de 

bacalaureat(2 ore săptămânal) 

- Realizarea de simulari lunare ale elevilor  clasei a 12 B, în vederea pregătirii examenului de 

bacalaureat 



 

22 

 

- Pregătirea elevilor pentru participarea la la olimpiada de TIC, faza județeană și națională şi 

Concursul de Informatică Aplicată CIP 

- Îndrumarea elevilor clasei a 12 B, în vrederea întocmirii Atestatului Profesional la Informatică 

- Pregătirea elevilor din clasele 12 B, 12 C, 12 D în vederea susţinerii examenului de bacalaureat 

- competenţe digitale 

- Profesor evaluator la Concursul de informatică Aplicată CIP 2022 

-  Profesor organizator şi supraveghetor la olimpiada de informatică  si TIC, faza   județeană și 

națională 

- Participarea ca voluntar pe platforma VoluntAPP – Salvați Copiii  

- Participarea ca voluntar pe platforma Jaromania, cu elevii clasei 10 B 

- Promovabilitate 100%, a elevilor în urma desfășurării examenului de bacalaureat iunie 2022 

Olimpiada judeţeană de TIC 

o Lefter Andrei premiul 1, clasa 12B 

o Andrei Denis premiul 3, clasa 9A 

o Chelmu Paul menţiune, clasa 9A 

            Olimpiada naţională de TIC 

o Lefter Andrei menţiune şi medalie de argint(la nivel naţional al patrulea) 

Concursul de Informatică Aplicată cu participare naţională 

o Luncanu  Alexandra - premiul 1, clasa 10 B 

o Lefter Andrei -  premiul 1, clasa 12 B 

o Manoilă lorena  - premiul 2, clasa 12 D 

o Condrea Ciprian  - premiul 3, clasa 12 D 

o Alexa Teona  - premiul 3, clasa 10 B 

o Şcheianu Andrada -  menţiune , clasa 10  B 

o Sîrbu Valentin  - menţiune , clasa 10B 

o Costin Ştefania -  menţiune , clasa 12 D 

Rezultatele obținute de elevii clasei a 12 B, profil matematică informatică,la proba informatică a 

examenului de bacalaureat :  

o 3 note cuprinse  între  9.50 – 9.85,  

o 4 note cuprinse  între 9.15 – 9.30,  

o 3 note cuprinse  între 8.35 – 8.75,  

o 3  note cuprinse  între 7,35– 7.95, 



 

23 

 

Media clasei 12 B -- 8.81, procent de promovabilitate 100%. 

12C  1 elev  nota 9.20,   12D 1 elev nota 6.9  

Profesor Sîrbu Petronela 

- Profesor organizator şi supraveghetor la olimpiada de informatică şi TIC județeană și națională 

- Participarea ca voluntar pe platforma VpluntAPP – Salvați Copiii  

- Pregătirea elevilor pentru susținerea examenului de bacalaureat – competenţe digitale  

- A participat ca profesor supraveghetor  la Olimpiada de Lingvistică , Olimpiada de Limbi 

Romanice 

- Profesor evaluator la olimpiada de TIC, faza   județeană  

- A coordonat implementarea programelor JAROMANIA, în concordanţă cu interesele şi 

aptitudinile elevilor claselor din incadrare, modulele: 

  „JA-Educație pentru sănătate”- 10 C 

 „JA-Educație economică și financiară”- 10C 

 „JA-Stem”- 10F 

Acest program a fost și este creat cu scopul de a oferi elevilor posibilitatea de a explora diferite 

oportunități de carieră, astfel încât să le fie mai ușor să se orienteze către viitoarele meserii și locuri 

de muncă 

- A realizat si vizat de catre ISJ formulare de activitate si  intocmit acord de colaborare si 

parteneriat cu: 

o Antidrog Vaslui 

o Jandarmi 

o Protectia consumatorului 

- A  realizat urmatoarele activitati, privind prevenirea și combaterea unor comportamente 

nesanatoase: 

o clasa 10C    

  - 25.11.2021- Activitatea „Stop bullying” 

 -02.12.2021- Activitatea „Lupta impotriva traficului de persoane” 

o  clasa 10E   

      - 21.12.2021- Activitate care marchează Ziua toleranței: „Bullying și toleranță” 

      -23.11.2021- Activitate care marchează Ziua toleranței: „Suntem toleranți?” 

o clasa 10F   

 - 25.11.2021- Activitate anti-bullying  

- 18.11.2021- Activitate care marchează „Ziua națională  fără tutun” 
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o -clasa 11C  

  - 21.12.2021- Activitate „Lupta impotriva traficului de persoane” 

  -23.11.2021- Ziua mondială a toleranței 

   -16.11.2021- Ziua internațională a toleranței 

o  clasa 11D   

    - 03.12.2021- Lupta impotriva traficului de persoane 

          -19.11.2021- Activitate dedicata saptămânii mondiale a educației 

o  clasa 11E  

     - 06.12.2021- Activitate anti-bullying  

     -22.11.2021- Lupta impotriva traficului de persoane 

o  clasa 11F  

    -03.12.2021- Activitatea „Stop bullying” 

   -19.11.2021- Activitate dedicata saptămânii mondiale a educației 

o  clasa 11G   

-22.12.2021- Lupta impotriva traficului de persoane 

-24.11.2021- Activitatea „Stop bullying” 

-17.11.2021- Activitate care marchează „Ziua națională fără tutun” 

o  clasa 9 D  

-24.11.2021- Activitate „Spune: Stop bullying-ului!” 

-17.11.2021- Activitate care marchează „Ziua națională fără tutun” 

- Profesor  asistent/supraveghetor - Concursul pentru ocuparea funcției de director/ director adjunct; 

-  Profesor organizator, evaluator- Olimpiada Natională de matematică-etapa județeană 

    - Membru (secretar)- Subcomisia de soluționare a contestațiilor depuse  

- în cadrul probei scrise- Concursul pentru ocuparea funcției de director  

- în cadrul probei de interviu- Concursul pentru ocuparea funcției de director 

 Responsabil cu supravegherea video in cadrul Examenului Național de Bacalaureat 

 Profesor Chirază  Liviu 

- A participat la  activitatea metodico-științifică a Cercului pedagogic. 

- A participat la Olimpiada județeană de informatică desfășurată, la L.E.R. 

- A participat, ca evaluator, la olimpiada județeană T.I.C. desfășurată la Liceul „Ștefan Procopiu” 

Vaslui 

- A participat ca profesor supraveghetor  la Olimpiada de Lingvistică  
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Raport de activitate al profesorilor din comisia Științe -Educație fizică și sport 

Responsabil, 

prof. Streja Mădălina 

 

     Proiectarea activității didactice și a celei extradidactice la nivelul comisiei metodice Știinte, 

educație fizică și sport a avut în vedere proiectul educativ al școlii. 

S-au  luat în calcul de către toți membrii comisiei de la fiecare disciplină obiectivele 

educaționale și competențele derivate din acestea, resursele umane, materiale și de timp disponibile, 

strategiile de predare - învățare, modalitățile de evaluare și relațiile dintre toate acestea.  

Fiecare cadru didactic a ținut cont în realizarea proiectării de cele trei paliere: proiectare 

anuală/semestrială, proiectare pe unități de învățare, proiectare pe lecții. Predarea, elementul central 

al activității didactice, a constituit activitatea de organizare și conducere a ofertelor de învățare care 

a avut drept scop facilitarea și stimularea învățării eficiente la elevi. 

Ca element fundamental în procesul învățării ne-am propus participarea activă a elevilor la 

învățare, proces facilitat și de valențele specifice disciplinelor din aria „Știinte - educație fizică și 

sport”: 

- cum putem ajuta elevii să își autodirecționeze învățarea și să aibă capacitatea de a lua decizii; 

- cum putem forma elevilor obișnuința de a investiga și de a căuta răspunsuri la întrebări complexe; 

- cum putem încuraja și susține elevii să își pună în valoare aptitudinile. 

Planificările semestriale au fost corect și la timp întocmite  de către toți membrii catedrei, s-a 

participat  la toate CP și s-a respectat programul unității. 

 Pentru fiecare lecție s-au  stabilit corelații între obiective, conținutul activităților de învățare 

și strategia didactică adecvată pentru transmiterea accesibilă a informației. 

 Datorita experienței didactice a profesorilor din cadrul comisiei, elevii au parcurs conținutul  

și au realizat învățarea acestuia în ora de curs, profesorul reprezentând un partener și facilitator în 

procesul de  învățare autentică. 

 S-a folosit aparatura multimedia atât în predarea online cât și fizic.  

 Evaluarea elevilor a avut un caracter ritmic ținându-se seama de rezultatele obținute . Procesul 

de evaluare a cunoștințelor nu s-a redus doar la măsurarea cunoștințelor asimilate, ci și la capacitățile 

de aplicare/utilizare formate, a celor intelectuale ce trebuie să se dezvolte precum: raționamentul, 

argumentația, interpretarea, creativitatea, gândirea convergentă, gândirea divergentă, trăsăturile de 

personalitate ca opiniile, atitudinile, comportamente, conduita în funcție de tipul de sarcină propusă 

elevului. 
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 Membrii catedrei au stabilit un plan de recapitulări care să includă întreaga tematică cuprinsă 

în programa de bacalaureat, au alocat ore suplimentare, au efectuat un program de pregătire 

suplimentară cu elevii în vederea susținerii examenului de bacalaureat 2022. 

Olimpiade și concursuri școlare: 

 Profesor Scutaru Cezarina 

A participat cu elevi de la clasa a XII-a C la Concursul de chimie-biologie-industrie 

alimentară, secțiunea chimie,  organizat de Centrul Universitar Nord din Baia Mare, pe 28  ianuarie 

2022, unde elevii au obţinut următoarele premii: 

- Văleanu Ecaterina- – premiul al II-lea 

-  Ghiniță Raluca Georgiana – premiul al II-lea 

- Nimirceag Loredana – premiul al II-lea 

- Grosu Ana Maria- – premiul al II-lea 

- Coca Eduard – premiul al III-lea 

Eleva Grosu Ana Maria din clasa a XII-a C, coordonata de prof. Scutaru Cezarina, a obţinut 

mențiune la Concursul "Academician CRISTOFOR SIMIONESCU, ”, 20 noiembrie 2021 

A coordonat elevele Ciacîru Clara Mihaela și Huidu Alexandra Mihaela care au obţinut premiul 

I la etapa județeană a concursului din cadrul proiectului Copilărie, prietenie,empatie, ediția a IV-a. 

A elaborat subiecte pentru ediție a IX-a a Concursului  "Academician CRISTOFOR 

SIMIONESCU, ”, 20 noiembrie 2021 şi a participat la workshop-ul organizat în cadrul ediției a IX-a 

online a Concursului ”Academician CRISTOFOR SIMIONESCU”, 20 noiembrie 2021. 

În anul şcolar 2021-2022 a participat în calitate de profesor organizator la Olimpiada 

Judeţeană de Chimie, Olimpiada Judeţeană de Informatică, Olimpiada Naţională de Informatică-

proba baraj, Olimpiada Judeţeană de limba rusă, Olimpiadei Judeţene de limbi romanice si a 

Olimpiadei de limba franceză. 

A participat, in iunie 2022, în calitate de membru al echipei de proiect, la vizita pregătitoare 

din cadrul proiectului european de mobilitate de elevi CARE desfășurat la Siracusa, Italia. 

A desfășurat numeroase activități în cadrul următoarelor proiecte: 

- Vreau să cresc în lumină, drogurile oferă o singură direcție: întunericul, 

- Sunt cetățean, deci consumator de bunuri și servicii, 

- Stop Bullying-ul în școală, 

Profesor Profesor Lefter Irina 

A participat la Concursul online „ZIRCON”, organizat de UNIV. TEH. ”GH. ASACHI” IASI, cu 

mai mulți elevi de la clasa a-IX-a, dintre care elevul ROBERT PETRONEL ABABEI a obținut 
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premiul III, pentru rezultatul de la disciplina CHIMIE. În martie 2022 a participat cu un elev de clasa 

a-X-a la Olimpiada de chimie-LER.  

A fost membru și secretar în Comisia de organizare, evaluare a Olimpiadei județene de chimie –LER- 

precum și organizator, evaluator și asistent în cadrul Olimpiadei județene de chimie –LER-

20.03.2022; 

                

 Profesor Litră Paul 

     A participat la faza județeana a olimpiadei de fizică cu elevul Ababei Robert și a fost profesor 

evaluator 

              

Profesor Răduță Luminița Gabriela  

A participat în calitate de profesor evaluator și îndrumător la Olimpiada Națională  de Fizică, faza 

județeană, unde elevii Gheorghică Alexandru si Puică Andrei de la clasa a IX-a A au obținut câte o 

mentiune. 

 

Profesor Streja Mădălina 

 In luna iunie a participat cu un echipaj compus din șase elevi de la clasa a XI-a B la Concursul 

național “Sanitarii pricepuți” faza județeană, unde a obținut premiul II. 

 

Profesor Ginghină Nicoleta  

În luna martie 2022 a participat la faza județeană a olimpiadei de biologie, desfășurată la Liceul 

Teoretic “Mihail Kogălniceanu” Vaslui, cu două eleve de la clasa a  XI-a C. 

A participat cu elevi de la clasa a IX-a C la Concursul de fizică, chimie și biologie “Zircon”, organizat 

online în 5-6 martie 2022 de Societatea Profesorilor de Științe din Iași precum și la Concursul de 

chimie-biologie-industrie alimentară, organizat de Centrul Universitar Nord din Baia Mare, în luna 

ianuarie 2022. 

 

Profesor   Sălcianu Ovidiu  

 A obținut următoarele rezultate la competiții sportive: 

ONSS: șah- locul 2 faza municipală, mențiune Faza Județeană. 

Baschet băieți: locul 2 faza județeană 

Handbal fete: locul 2 faza municipală 

Handbal băieti: locul 2 faza municipală, locul 2 faza județeană 

Fotbal băieți: locul 2 faza municipală, locul 1 faza județeanț, mențiune faza zonală. 



 

28 

 

 Utilizarea concretă a SEI 

 

 Pentru profesorii din cadrul comisiei, pentru susţinerea procesului de predare-învăţare, în 

proiectarea didactică calculatorul este de un real ajutor, fiind un mijloc utilizat frecvent în acest scop. 

S-a utilizat aparatura multimedia în predare și în diverse activități educative în care s-au implicat 

membrii catedrei. În perioada predării online, profesorii și-au desfășurat activitățile pe platforme 

educaționale precum Edmodo, Google Classroom, Campusul virtual al ISJ Vaslui, Zoom, Google 

meet. 

  

Gradul de realizare a planificării propuse și detalierea activităților desfășurate în cadrul 

comisiilor metodice  

 

În vederea pregătirii suplimentare  pentru elevii claselor a XII-a, s-a parcurs un calendar de 

recapitulări și testări din tematica de bacalaureat, astfel încât fiecare elev să fie capabil să rezolve 

toate tipurile de subiecte specifice probei scrise la disciplinele biologie, chimie, fizică. 

S-au desfasurat cu elevii claselor a XII-a activități de pregătire online în vederea susținerii 

examenului de bacalaureat, pe toată perioada semestrului II, cât și în perioada premergătoare 

susținerii examenului de Bacalaureat sesiunea 2022. 

Profesorii din cadrul comisiei s-au implicat în desfășurarea simulării examenului de 

Bacalaureat; elevii au optat pentru proba la alegere în principal pentru disciplina Biologie, apoi Fizică 

și Chimie. În urma evaluării lucrărilor din cadrul simulării toți elevii, cu câteva excepții, au obținut 

rezultate bune. 

S-a realizat analiza activității și stabilirea calificativelor pentru profesorii din cadrul comisiei 

metodice care în final au primit toți calificativul Foarte bine; 

Toți profesorii din cadrul comisiei metodice au realizat activități instructiv educative la cote 

ridicate și totodată au susținut în pregătirea lor și pe elevii care întâmpină greutăți în învățare. S-a 

remarcat  interes în rândul profesorilor dovedit prin: îndrumarea elevilor pentru participarea la  

activități extracurriculare și proiecte educative. 

 

   Participarea membrilor comisiei la activități și cursuri de formare 

 

Cursuri de perfecționare: 

Profesor Scutaru Cezarina 

- Cum să faci din GDPR aliatul tău, ca professor sau director de școală 20-11.2021 



 

29 

 

- Proiectul Clasa deschisă – Cum să primești și să oferi Feedback de Ajutor- 15. 12. 2022 

- Câștigă două ore pe zi! 7 tehnici simple de managementul timpului - 13.01.2022 

- Dezvoltarea personală în școli- 10.02.2022 

- Ghid de bune practice în combaterea bullying-ului- 13.04.2022; 

- Dezvoltarea creativității în sala de clasă:30.06.2022 

- Pașii comunicării eficiente în sala de clasă și în cancelarie 21.07.2022 

- Membru în comisia de evaluare a inspecției la clasa -iunie –titularizare 2022; 

- Membru în Comisia pentru Organizarea și desfășurarea Concursului Județean pentru ocuparea 

posturilor/catedrelor vacante/rezervate- 30 august 2022 

- Membru in Consiliul Consultativ al profesorilor de chimie la nivelul ISJ Vaslui. 

Profesor Lefter Irina  

Membru în comisia de evaluare a inspecției la clasa -iunie –titularizare 2022; 

 

Profesor Litră Paul 

Este metodist al ISJ Vaslui în anul școlar curent; a evaluat 4 profesori prin inspecția la clasă în cadrul 

examenului de titularizare 2022. 

Profesoara Streja Mădălina 

A participat la webinare privind principii de bază în acordarea primului ajutor organizate de 

Academia Sanitarii Priceputi. 

 

 Organizare de acțiuni extracurriculare cu diferite ocazii 

Profesor Scutaru Cezarina 

Activități educative: 

Stop bullying- 08.03.2022 

Promovarea egalității de șanse între fete și băieți 

Proiecte: 

- Proiectul Educațional Național Cunoaște și Protejează Patrimonial Cultural Național 

- Francofonia- Unitate în  diversitate – 2021/2022; 

- Antitrafic - Antivictimizare, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane, 

Centrul regional Iași și Inspectoratul de Poliție Vaslui;   

- ReACT - Reformă și acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în 

sistemul de justiție penală, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, 

Suceava;  

A fost membru în echipa de implementare a proiectelor europene: 
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- Before it is too late 

- C.A.R.E. – Colective action for Resilient Europe 

-  Schools developing healt and emotions 

- Schools for inclusion 

A participat la Simpozion Național – Copiii- prietenii pădurii – iunie 2022 şi la Conferința 

transnațională Educație online prin parteneriate 

 Profesor Lefter Irina  

A desfășurat activitate online cu ocazia Zilei naționale a lecturii, activitate desfășurata în parteneriat 

cu biblioteca județeana -15 februarie 2022; 

Profesor Ginghină Nicoleta 

 a derulat la clasă acțiuni diverse, în cadrul mai multor proiecte educaționale: 

 Antitrafic - Antivictimizare, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva traficului de persoane, 

Centrul regional Iași și Inspectoratul de Poliție Vaslui;   

 ReACT - Reformă și acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în 

sistemul de justiție penală, în parteneriat cu Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina, 

Suceava;  

 Sănătate de la plante, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Vaslui 

 Cariera mea, în parteneriat cu AJOFM Vaslui 

 Succesul profesional, în parteneriat cu Junior Achievement Romania 

 Girls Go Circular, proiect educațional internațional implementat de Junior Achievement Romania  și 

finanțat de Uniunea Europeană 

  

Deasemenea, a desfășurat la clasă Lecția despre Reducere și Reutilizare, sesiune educațională pentru 

educație de mediu, din cadrul programului național Harta Reciclării, creată și derulată cu sprijinul 

Garnier 

Profesor Streja Mădălina 

 Au fost desfășurate activitățile : 

„Valori morale și personale - Ce sunt și cum te influențează” și 

 „Cyberbullying: ce este și cum îi punem capăt” cu elevii clasei a IX-a B și cu participarea  

consilierului educativ din liceu.  

A desfăşurat, împreună cu elevii, activităţi de voluntariat în cadrul Organizaţiei Internaţionale  People 

to People Romania. 

A fost realizată vizitarea Grădinii Botanice Iași, "Anastasie Fătu" cu elevii clasei a IX-a B. 

S-au realizat activități specifice în cadrul proiectului internațional Eco-Școala.  
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 Profesor Litră Paul 

Este mentor al echipei de robotică a liceului din programul național de robotică BRD FIRST Tech 

Challenge România  și a participat la etapa regională a concursului de robotică în programul național 

FTC România (Nație prin educație) 

 

Profesor Sălcianu Ovidiu 

În colaborare cu Asociația pentru Sănătate Educație și Familie a susținut la clasa a 10-a D o 

prelegere cu tema „FUMEAZĂ INTELIGENT” care a avut ca obiective informarea obiectivă asupra 

efectelor fumatului. 

De ziua mondială Antifumat -31 mai - a distribuit materiale informative  elevilor, furnizate de 

Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Vaslui al carui voluntar este. 

 

Alte aspecte relevante ale activității comisiei metodice 

  Majoritatea profesorilor din comisie au desfășurat activități suplimentare ca: lucrul la proiecte, 

pregătirea elevilor pentru bacalaureat, activități de cerc, activități  extracurriculare. 

Preocuparea profesorilor pentru pregătirea știinficî a elevilor s-a reflectat ăi prin notele foarte bune 

obținute la biologie, chimie, fizică la bacalaureat care s-au încadrat majoritatea în inervalul între opt 

și zece.   

  Pentru Simularea examenului de bacalaureat, organizată la nivel local, profesorii din cadrul 

comisiei au elaborat subiecte și au  fost implicați în evaluarea lucrărilor elevilor. 

   Majoritatea membrilor catedrei coordonează colective de elevi ai claselor a IX-a si a XII-a, 

colective la care s-a urmărit atingerea câtorva obiective: situația la învățătura, starea disciplinară 

corespunzătoare statutului de elev, respectarea regulilor din pandemie, păstrarea  curăteniei, precum 

și păstrarea bunurilor din dotare, frecvența la ore, comunicarea cu familiile elevilor, informând 

părinții cu tot ce înseamnă munca educativă.  

       

Raport de activitate al profesorilor din comisia  

OM ŞI SOCIETATE 

Responsabil, 

prof. Ionela Lepărdă 

În  anul şcolar 2021- 2022  proiectarea  şi desfăşurarea activităților comisiei metodice “Om și 

Societate” au avut în vedere precizarea obiectivelor instructiv- educative ale activității didactice, 

analiza resurselor educaționale  disponibile, elaborarea strategiei educaționale dar și stabilirea unui 
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sistem de evaluare. Proiectarea didactică s-a făcut conform Curriculumului Național, respectând 

metodologia de proiectare și desfășurare a activității integrate pe centre de interes, activități pe 

domenii experențiale și activități de dezvoltare personală. A fost respectată programa şcolară în 

întocmirea documentelor curriculare, normele de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi 

adaptarea acesteia la particularităţile claselor de elevi.  

Proiectarea didactică a fost fundamentată pe achiziţiile anterioare de învăţare ale elevilor 

asigurând şi caracterului aplicativ al proiectării curriculare. Fundamentarea proiectării curriculare pe 

rezultatele evaluărilor a fost aplicată după fiecare unitate de învăţare, conform planificărilor. 

Adaptarea la particularităţile grupului de elevi a tuturor conţinuturilor învăţate a avut un caracter de 

permanenţă .  

Planificările au fost realizate la termen iar conținutul lor a  avut în vedere parcurgerea 

următorilor paşi:  realizarea asocierilor dintre obiectivele de referință/competențele specifice şi 

conținuturi; segmentarea conținutului în unități de învățare; stabilirea succesiunii de parcurgere a 

unităților de învățare;  furnizarea de  feed-back elevilor privind nivelul competenţelor formate şi al 

cunoştinţelor dobândite în vederea îmbunătăţirii rezultatelor învăţării ; includerea în proiectarea 

curriculară a conţinuturilor care să îmbine aspectele teoretice cu cele practice / să promoveze 

interdisciplinaritatea; alocarea timpului corespunzător pentru fiecare unitate de învățare.  

Cadrele didactice membre ale  comisiei metodice “Om și Societate” au participat la  şedințele 

Consiliului Profesoral exprimându-şi opinia când a fost cazul. Membrii catedrei şi-au îndeplinit 

sarcinile privind serviciul pe unitate, respectându-şi obligațiile şi orarul şcolii.  

  MANAGEMENT OPERAȚIONAL 

Predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin urmărirea 

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; 

Au fost utilizate metode și procedee de predare/ învățare variate în scopul atingerii 

obiectivelor fixate și au fost  planificate activitățile de învățare în așa fel încât să stimuleze eficient 

interesul tuturor elevilor; Membrii catedrei au ținut cont de instruirea diferențiată, realizând încă de 

la începutul anului programe adaptate și Planul de Intervenție Personalizat pentru elevii cu CES acolo 

unde a fost cazul (Lisievici Gabriela și Mustățea Monica- la  clasa a IX-a E, Mărgărint Cristina 

la clasa a X-a F ). Au fost utilizate eficient auxiliarele curriculare (tradiționale și moderne) precum 

și manualele. 

În procesul instructiv-educativ au fost utilizate  metode și strategii didactice capabile să 

stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să le  formeze deprinderi de studiu - învăţarea prin 

proiecte, investigația sau portofoliile. Au fost aplicate constant metode didactice activ-participative în 
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cadrul orelor  atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a 

celor practice.  

În urma rezultatelor obținute la testele inițiale membrii catedrei au propus o serie de măsuri 

necesare ameliorării procesului didactic și creșterii nivelului de studiu al elevilor, luând în calcul și 

necesitățile individuale ale elevilor.  

S-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 

aflate în vigoare. Elevilor dar și părinților li s-au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor.  

Simularea națională a examenului de bacalaureat a fost precedată de organizarea unei 

simulări la nivelul liceului astfel că elevii și părinții acestora au avut un termen de comparație și o 

imagine clară a progresului, respectiv regresului, în ceea ce privește pregătirea pentru examenul de 

bacalaureat. Atât după simularea organizată la nivelul școlii cât și după simularea națională a 

examenului de bacalaureat părinții au fost informați cu privire la rezultatele copiilor și au fost 

elaborate planuri de măsuri remediale. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ec – Istorie desfășurată pe data de 

8 februarie 2022  profesori evaluatori au fost Lepărdă Ionela și Râșăscu Ciprian. La simulare au 

participat 93 de elevi din cei 101 elevi înscriși la clasa a XII-a  specializările filologie și științe sociale. 

Au fost  8 elevi absenți. Elevii au obținut la istorie-   3 note de 10, 38 de note cuprinse între 9-9.99, 

21 de note cuprinse între 8-8.99, 14 note cuprinse între 7-7.99, 10 note cuprinse între 6-6.99, 5 note 

cuprinse între 5-5.99 și 2 note între 4-4.99. Procentul notelor peste 5  a fost de 97.84%. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Logică și argumentare 

desfășurată pe data de 9 februarie 2022  profesori evaluatori au fost Popa Mircea și Mărgărint Cristina. 

La simulare au participat 93 de elevi  iar 4 elevi au fost absenți  . La clasa a XII-a  la Logică și 

argumentare elevii au obținut o notă de 10, 39 de note cuprinse între 9-9.99, 31 de note cuprinse între 

8-8.99, 9 note cuprinse între 7-7.99, 7 note cuprinse între 6-6.99, 5 note cuprinse între 5-5.99, o notă 

între 3-3.99. Procentul notelor peste 5  a fost de 98.92%. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Psihologie desfășurată pe data de 

9 februarie 2022  profesori evaluatori au fost Vântu Cristina și Popa Mircea. La simulare a participat 

un elev  ce a avut nota cuprinsă între 6-6,99. Procentul de promovabilitate  a fost de 100%. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Geografie desfășurată pe data de 

9 februarie 2022  profesori evaluatori au fost  Mustățea Monica și Hulubei Daniel. La simulare au 

participat 2 elevi  iar în ceea ce privește notele, o  notă a fost cuprinsă între 9-9.99 și o notă cuprinsă 

între 8-8.99. Procentul de promovabilitate  a fost de 100% 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ec – Istorie desfășurată pe data de 

29 martie 2022  profesori evaluatori au fost Lepărdă Ionela și Râșăscu Ciprian. La simulare au 
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participat 100 elevi din cei 101 elevi înscriși la clasa a XII-a  specializările filologie și științe sociale. 

A fost  un elev absent. Elevii au obținut la istorie-   8 note de 10, 41 de note cuprinse între 9-9.99, 24 

de note cuprinse între 8-8.99, 11 note cuprinse între 7-7.99, 10 note cuprinse între 6-6.99 și 6 note 

cuprinse între 5-5.99. Procentul notelor peste 5  a fost de 100%. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Logică și argumentare 

desfășurată pe data de 30 martie 2022  profesori evaluatori au fost Popa Mircea și Mărgărint Cristina. 

La simulare au participat 95 de elevi din cei 97 înscriși iar 2 elevi au fost absenți. La Logică și 

argumentare elevii au obținut 3 note de 10, 40 de note cuprinse între 9-9.99, 31 de note cuprinse între 

8-8.99, 10 note cuprinse între 7-7.99, 8 note cuprinse între 6-6.99, 2 note cuprinse între 4-4.99, o notă 

între 3-3.99. Procentul notelor peste 5  a fost de 96,84 %. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Psihologie desfășurată pe data de 

30 martie 2022  profesori evaluatori au fost Vântu Cristina și Popa Mircea. La simulare a participat 

un elev  ce a avut nota cuprinsă între 7-7,99. Procentul de promovabilitate  a fost de 100%. 

La simularea examenului de bacalaureat pentru  proba Ed – Geografie desfășurată pe data de 

30 martie 2022  profesori evaluatori au fost  Mustățea Monica și Hulubei Daniel. La simulare au 

participat 3 elevi  iar în ceea ce privește notele, toate cele 3  note au fost cuprinse între 9-9.99. 

Procentul de promovabilitate  a fost de 100%. 

În anul școlar 2021-2022 membrii catedrei „Om si societate” au îndrumat elevii  și au 

participat în calitate de profesori coordonatori  la olimpiade şi concursuri. Elevii coordonaţi de 

aceştia  au obținut  rezultate bune şi foarte bune.  

OLIMPIADE 

 La Olimpiada de Istorie, Ungureanu Elena Laura, clasa a XII-a G obţinut locul I la 

faza judeţeană, respectiv premiul III la etapa naţionalã ce s-a desfășurat la Târgu 

Mureș – aprilie 2022 (prof. Lepărdă Ionela) 

 La olimpiada de Istorie , faza județeană  premii au fost obținute și de către  elevii 

Tămășanu Alexandra – premiul III- (clasa a XII-a G- prof. Lepărdă Ionela),   Teslaru 

Marilena Magdalena – premiul III (clasa a XII-a E- prof. Lepărdă Ionela), Cociorvă 

Bianca Laura – mențiune (clasa a XII-a E- prof. Lepărdă Ionela), Anușcă Popa 

Teodor Patrick – mențiune (clasa a XII-a E- prof. Lepărdă Ionela)  . 

 La  olimpiada de Geografie faza județeană eleva Grosu Denisa Dumitrița a obținut 

mențiune (clasa a IX-a D- prof. Mustățea Monica). 
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CONCURSURI 

La concursul Historia Magistra Vitae organizat de Societatea de Științe Istorice din România, 

Filiala Iași în parteneriat cu Facultatea de Istorie a Universității “Alexandru Ioan Cuza” Iași și 

Inspectoratul Școlar Iași, în mai 2022,  elevii liceului nostru au obținut următoarele premii : Pulpan 

Cosmina – premiul II (clasa a XII- a E – prof. Lepărdă Ionela), Neagu Ramona – premiul III (clasa a 

XII- a E – prof. Lepărdă Ionela), Parfene Georgiana Bianca – premiul III (clasa a XII- a E – prof. 

Lepărdă Ionela), Iacob Gabriel Constantin – premiul special (clasa a XI- a F – prof. Lepărdă Ionela), 

Obreja Tania – premiul special (clasa a XI- a F – prof. Lepărdă Ionela), Bazon Iasmina – premiul 

special (clasa a XII- a E – prof. Lepărdă Ionela), Ungureanu Elena Laura – premiul special (clasa a 

XII- a G – prof. Lepărdă Ionela), Răvașu Vechiu Alexandra – premiul special (clasa a XII- a G – 

prof. Lepărdă Ionela)    

 Elevii de la clasa a X-a G au fost pregătiți în vederea participarii  la Concursul județean de 

eseuri școlare pe teme ale UE iar 5 elevi au participat la etapa finală la Parlamentul României 

, București , februarie 2022 (prof. Lisievici Gabriela) 

 Elevii de la clasa a X-a G au fost pregătiți în vederea participarii  la Concursul național de 

eseuri Adevar și memorie , Antisemitism si Holocaust  în România (prof. Lisievici 

Gabriela) 

 La concursul național de arte plastice ,,Odiseea tinerilor artiști” eleva Drangoi Paula a 

obținut premiul III pe țară și o tabară de creație la București.(prof. Costin Ramona) 

 Pe 1 iunie la concursul de pictură pe șevalete organizat de Centrul pentru promovarea 

culturii tradiționale Vaslui, elevi premiați în cadrul acestei manifestări au fost: Topor 

Alexandra(clasa a XI-a E) – premiul II, Drangoi Paula (clasa a X-a F) – mențiune, Grosu 

Alexandra (clasa a XI-a G) – mențiune, Siminescu Sorina (clasa a XI-a G) – mentiune (prof. 

Costin Ramona). 

 În cadrul expoziției concurs de costume Eco-fashion organizată de Muzeul Județean 

,,Ștefan cel Mare” din Vaslui au participat și au fost premiate următoarele eleve: Păun 

Bianca (clasa a X-a G) și Drangoi Paula (clasa a X-a F) (prof. Costin Ramona) 

 La concursul de arte plastice organizat de Primăria Municipiului Vaslui cu ocazia zilei de 

1 iunie au fost premiați următorii elevi: Hordilă Ana Maria (clasa a IX-a E), Gruber 

Christofor ( clasa a IX-a E), Dominte Ana Maria (clasa a IX-a D), Furcoi Ana Maria (clasa 

a IX-a F), Siminescu Sorina (clasa a XI-a G) si Duluman Larisa(clasa a XI-a G) .(prof. 

Costin Ramona) 
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 La concursul național de arte plastice ,, Icoane si Ingeri” organizat de Palatul Copiilor din 

Vaslui s-au obținut următoarele performanțe: Furcoi Ana Maria (clasa a IX-a F)- premiul I, 

Gruber Alexander (clasa a IX-a E)- mențiune si Obreja Tania (clasa a XI-a F)- mențiune. 

(prof. Costin Ramona) 

 La Concursul Județean organizat de CJRAE Vaslui - "Copilărie, prietenie, empatie", s-au 

obținut  următoarele rezultate: 6 premii I, 4 premii II, un premiu III (prof. Vîntu Cristina); 

 La Concursul Regional "Mesaj către părintele meu", din cadrul proiectului Singuri acasă – 

copiii părinților plecați să muncească în străinătate, organizat de CJRAE Olt – s-a obținut  

premiul  I (prof. Vîntu Cristina) 

 La concursul national “Memoria Holocaustului”, faza județeană,desfășurată în mai 2022 la 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui, eleva Afrăsânei Andra Maria – a X-a E  obținut 

mențiune (prof. Râșăscu Ciprian) 

ACTIVITATEA CA DIRIGINTE   

A fost asigurat un  climat favorabil la clasă,  s-a insistat pe  negocierea și soluționarea 

conflictelor, au fost  întocmite la termen  situațiile solicitate. Părinților le-a fost acordată asistență, au 

fost organizate lectorate cu părinții, membrii catedrei, profesori dirginţi organizând ședințe cu părinții 

în ambele semestre. Profesorii diriginţi au  avut o strânsă colaborare cu psihologul liceului, cu 

celelalte cadrele didactice în vederea adaptării elevilor  cu nevoi speciale  la rigorile învăţământului 

de masă, socializarea cu colectivul de elevi şi relaţia cu personalul didactic al clasei. Au acordat 

asistență părinților cu privire la decontarea navetei, dar și la realizarea dosarelor pentru obținerea de 

burse şcolare  

 MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR EXTRAȘCOLARE  

 Pe parcursul anului școlar 2021-2022 a fost implementat proiectul educativ județean 

„Protejează natura” și au fost desfășurate o serie de activități extrașcolare marcând zile 

importante: Ziua apei, Ziua Europei, Ziua lecturii. (prof. Mustățea Monica)  

  Pentru a marca importanța zilelor de 1 Decembrie, 24 ianuarie și 9 mai au fost organizate 

activități cu prezentări Power Point cu privire la personalitățile marcante ale acestor momente, 

concursuri și prezentări de proiecte (Lepărdă Ionela,Lisievici Gabriela, Râșăscu Ciprian și 

Budacea Cătălina ). 

  Prof. Budacea Cătălina a  participat împreună cu 20 de elevi, ce au reprezentat Liceul “Emil 

Racoviță” Vaslui, la o activitate organizată de Consiliul Județean  și Primăria Vaslui cu ocazia 

Zilei Veteranilor de Război. 
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 Elevii claselor a X-a G, a IX-a D și a XII-a E au participat la Conferința internațională online 

cu tema 1700 de ani de istorie si cultura evreo- germane , ianuarie 2022 (prof. Lisievici 

Gabriela, prof. Lepărdă Ionela) 

 Cu ocazia sărbătorilor de iarnă un grup de elevi de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” din 

Vaslui a participat la un atelier de pictură naivă organizat de Centrul pentru Promovarea 

Culturii Tradiționale din Vaslui. Elevi participanți: Topor Alexandra (clasa a XI-a E), 

Morariu Raluca (clasa a XII-a G) si Drangoi Paula(clasa a X-a F) (prof. Costin Ramona) 

 Participare cu lucrări proprii și ale elevilor la Salonul de Artă plastică ,, Anuala Vasluiană” 

organizat în data de 15 noiembrie 2021 la Muzeul ,,Ștefan cel Mare” din Vaslui. Elev 

participant- Secueanu Elena (clasa a XI-a E) (prof. Costin Ramona) 

 A fost implementat  proiectul național „ReAct”, ACF_A5_MM_05 derulat de Asociația 

Centrul De Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu Asociația Centrul 

European pentru Educație și Cercetare Juridică (ECLER) și Asociația Institutul pentru 

Parteneriat Social Bucovina (IPSB), din cadrul programului „Active Citizens Fund România”, 

finanţat din Granturile SEE şi Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi 

Fundaţia PACT. Proiectul s-a derulat în perioada februarie- iunie 2022. Profesorii implicați 

în proiect din cadrul Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui au fost Scutaru Cezarina, 

Sprîncenatu Monica, Lepărdă Ionela, Ciuraru Daniela, Sălcianu Mirela, Ginghină 

Nicoleta, Mustățea Monica, Vîntu Cristina, Litră Paul și Ponea Oana. Proiectul ReAct - 

Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime ale traficului uman, în 

sistemul de justiție răspunde nevoii de creare a unui mediu adecvat și prietenos de audiere în 

sistemul de justiție în cadrul căruia drepturile minorilor să fie respectate. În săptămâna 16-

20.05.2022 elevii Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui au participat la sesiuni de instruire  

în cadrul Campaniei de conștientizare a tinerilor privind riscul și efectele traficului de minori 

și drepturile acestora.  Elevi ai claselor a IX-a , a IX-a B, a IX-a C, a IX-a D și a IX -a G de 

la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui au făcut mai multe repettiții în vederea realizării 

flashmob-ului dedicat acestei teme, coordonați de doamnele profesor Leparda Ionela și 

Ciuraru Daniela. Flashmob-ul a fost filmat și făcut public pe data de 1 iunie pe pagina 

proiectului. Filmulețul a fost postat și pe pagina de facebook a liceului. 

 Participare pe 23 februarie 2022 cu elevii clasei X F la conferința din seria “După-amiezi 

culturale la Vaslui”, cu tema “O, țară tristă, plină de humor”… și totuși Caragiale!”, susținută 

de prof. univ. dr. Constantin Dram, de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” 

Iași. Conferința a avut loc la Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui (prof. 

Mărgărint Cristina) 
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 Participare cu elevi ai claselor a IX-a C, a IX-a D, a IX- a F, a IX- a G și a XI- a F la activitatea 

"Biblioteca vie", activitate organizată de Biblioteca Județeană "Nicolae Milescu Spătarul" 

Vaslui în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, Ediția XXI, 9-13 mai 2022 (prof. 

Lepărdă Ionela) 

 Participare pe 13 aprilie 2022  cu elevii clasei XII F la activitatea “Descoperă Europa”, din 

cadrul programului „Dicover EU 2022”, activitate organizată la Direcția Județeană pentru 

Sport și Tineret Vaslui (prof. Mărgărint Cristina) 

 A fost organizată o activitate dedicată „ Zilei europene  de luptă împotriva traficului de ființe 

umane -Victimă poți fi TU! Traficul de ființe umane poate fi prevenit!" La activitate  au 

participat elevi ai claselor a IX-a D și a a XII-a E de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui-  

coordonați de prof. Lepărdă Ionela și prof. Vîntu Cristina în colaborare cu Agenția 

Națională Împotriva Traficului de Persoane - 14 octombrie 2021. 

 Implicare în organizarea Campaniei de prevenire a bullying-ului și violenței în mediul școlar-

campanie desfășurată în luna decembrie 2021 împreună cu  elevii Liceului Teoretic "Emil 

Racoviță" Vaslui. Activitatea a fost organizată împreună cu prof.   Vîntu Cristina, Scutaru 

Cezarina, Sprîncenatu Monica, Silitră Andreea, Lefter Irina, Sîrbu Petronela. Campania 

de prevenire a bullying-ului și violenței în mediul școlar s-a finalizat cu realizarea unui padlet 

cu lucrările  elevilor cu privire la tema propusă. 

 Organizare la clasa IX-a D în calitate de profesor diriginte a unei activități cu denumirea “Ziua 

internațională a nonviolentei în școli.Mituri și realități despre bullying” pe data de 2 februarie 

2022 (prof. Lepărdă Ionela)  

 Organizarea pe 23.11.2021 în parteneriat cu Centrul de prevenire, evaluare și Consiliere 

antidrog Vaslui a unei  activități dedicate Zilei Naționale fără Tutun. La activitate au participat 

elevi ai claselor IX-a de la liceul nostru (prof. Lepărdă Ionela) 

 Elevii claselor a IX-a A, a IX-a D, a XII- a E și a XII-a F de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” 

Vaslui  coordonați de prof. Lepărdă Ionela, prof. Scutaru Cezarina, prof. Sprîncenatu 

Monica, prof. Lisievici Gabriela au participat în ianuarie 2022 la Proiectul Educațional 

Național Cunoaște și protejează Patrimoniul Cultural Național!  inițiat și organizat de 

Fundația Collegium XXI în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui reprezentat 

de domnul Șelaru Cătălin, comisar șef, Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. 

 organizarea unor activități precum “Crăciunul în grija mediului”- dec. 2021, “Pachețelul 

sănătos”-campanie pentru un stil alimentar sănătos- ian 2022, “Bun pentru tine - Bun pentru 

mediu-îngrijirea grădinilor de legume / fructe de acasă”- martie-aprilie 2022, “Consumul 

rațional de hrană” – martie 2022 (prof. Lisievici Gabriela) 
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 organizarea unei excursii tematice cu clasa 9 B în cadrul programului Eco Școala- iunie 

2022(prof. Lisievici Gabriela) 

 participarea la programul național “Școli prietenoase cu natura” (prof. Lisievici Gabriela) 

 organizarea unor activități interdisciplinare cu elevii clasei a XI-a F : “Educație pentru 

cetățenie”, ”Educație prin lectură”(prof. Ursache Alexandru Ioan) 

 Au fost organizate la mai multe clase de către consilierul școlar, activități diverse precum 

Stereotipuri și prejudecăți - egalitățile și diferențele între oameni, Clarificarea valorilor și luarea 

deciziilor, Cariera, un pas către viitor, Activități de prevenire a violenței și a  bullying-ului, 

Managementul timpului de studiu, Prevenirea traficului de ființe umane, Cyberbulliyng-ul: ce 

este şi cum îl putem preveni, Gestionarea emoțiilor (prof. Vîntu Cristina) 

UTILIZAREA CONCRETĂ A  SISTEMULUI EDUCATIV INFORMATIZAT   

Au fost  realizate lecţii din perspectivă trandisciplinară. Au fost realizate foarte multe activităţi 

şi lecţii utilizând aparatura Multimedia și conexiunea la internet  datorită  mijloacelor web și audio-

vizuale cu care sunt dotate sălile de clasă . Mai mult decât atât, le-a fost  oferită elevilor posibilitatea 

să-şi prezinte referatele și proiectele urmărindu-se coerenţa discursului, legătura dintre text şi 

imagine, sursele folosite ( prof. Hulubei Daniel, Lisievici Gabriela, Lepărdă Ionela, Budacea 

Cătălina, Popa Mircea, Vîntu Cristina, Mărgărint Cristina, Silitră Andreea, Vrînceanu 

Gabriel, Păun Ciprian, Costin Ramona , Râșăscu Ciprian, Mustățea Monica, Ursache 

Alexandru)  

 DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTELOR ŞI PROGRAMELOR 

EUROPENE 

 Au fost accesate cursuri de formare prin programul Erasmus + , cursuri ce urmează să se 

desfășoare la  Barcelona respectiv Lisabona în anul școlar următor , astfel că rezultatele acestora vor  

valorificate în anul școlar 2022-2023 (prof. Lisievici Gabriela, prof. Lepărdă Ionela ) 

 PARTICIPAREA LA ACTIVITĂȚI  ȘI CURSURI DE FORMARE - Valorificarea 

competenţelor la nivel judeţean 

-Participare la programele de formare profesională “Curriculum relevant, educație deschisă pentru 

toți”- CRED și PROF I – “Mentorat de carieră didactică” (prof. Mustățea  Monica) 

 -Pe data de 4 februarie  prof. Budacea Cătălina a  susținut colocviul pentru înscrierea la gradul 

didactic I, organizat de Facultatea de Istorie din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
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iar pe  data de 17 mai a susținut inspecția curentă II pentru gradul I. 

-Participare la workshop-ul Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă, Brașov, septembrie 2021 

(prof. Lisievici Gabriela) 

- Participare la workshop-ul Itemi cognitivi , Iași , octombrie 2021(6 ore) (prof. Lisievici Gabriela) 

- Participare la Curs online Curs complet pentru directori, februarie 2022(10 ore) (prof. Lisievici 

Gabriela) 

-Participare la Webinar Itemi cognitivi, februarie 2022(8 ore) (prof. Lisievici Gabriela) 

- Participare programul de formare continuă ”Dezvoltarea competențelor de management 

educațional”, categoria 1, 120 de ore, cu un număr de 30 de credite profesionale transferabile, 

acreditat prin OMENCS nr. 3737/27.04.2021, care s-a derulat în perioada 06.12.2021 – 31.01.2022 

(Prof. Popa Mircea) 

-Participare la  programul de formare continuă Școala incluzivă- Tehnici aplicabile copiilor cu CES 

în procesul de predare-învățare, Asociația Go-Ahead București,noiembrie-decembrie 2021,22 credite 

(prof. Vîntu Cristina) 

   -Participare  la Conferința anuală a Societății Române de Geografie/ Simpozionul Internațional 

Geografic Dimitrie Cantemir- Iași 3-5 septembrie 2021 (prof. Epure Teodor) 

   - Participare  la Conferința Internațională- Bicentenarul Societății Geografice Franceze/ Lansarea 

nr.16 al Revistei repere Geografice- Iași – 10 noiembrie 2021(prof. Epure Teodor) 

-Participat în format on-line   la lansarea  lucrării România- Geografia Industriei  la  Liceul de 

Economie a turismului -Iași- 25 noiembrie 2021 (prof. Epure Teodor) 

- Participare la Conferința Națională A Societății Române de Geografie- Focșani- 2-5 iunie 2022 

(prof. Epure Teodor) 

-Participare alãturi de colegii din catedrã, la cercul pedagogic susţinut online pe semestrul I – 

25.11.2021, susţinut online de cãtre Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui, cu tema Alternativa digitalã 

pentru învãţãmântul tradiţional şi pe semestrul II – 22.03.2022, susţinut tot online de cãtre Colegiul 

Economic „Anghel Ruginã” Vaslui unde s-a discutat despre elaborarea subiectelor de bacalaureat la 

disciplinele socio – umane (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la webinarul „Management strategic pentru sistemul de învãţãmânt. Ameliorarea 

proceselor, anticiparea şi diminuarea riscurilor” cu o duratã de 10 h, în zilele de 2 şi 3.09.2021, 

organizat de CCD şi ISJ Vaslui şi susţinut de profesor Mîţã Alexandru (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la webinarul „Sisteme de gestionare electronicã a învãţãrii. Noi competenţe pentru 

predarea online şi folosirea judicioasã a noilor tehnologii în procesul didactic” cu o duratã de 10 h, în 

zilele de 6 şi 7.09.2021, organizat de CCD şi ISJ Vaslui şi susţinut de profesor Mîţã Alexandru (prof. 

Silitră Andreea) 
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-Participare la webinarul practic „Foloseşte tabla virtualã interactivã Vboard la clasã” din data de 

17.11.2021, organizat de EduMagic şi Virtual Board (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la seminariile interactive online: Ziua naţionalã fãrã tutun din data de 17.11.2021, 

organizat ce CCD şi ISJ Vaslui în coordonare cu Centrul Antidrog şi la Omagierea Zilei Naţionale a 

României , susţinut de ISJ Vaslui (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la Simpozionul Naţional „Iniţiative didactice” organizat de Şcoala Gimnazialã „Ştefan 

cel Mare” Vaslui (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la cursul de formare online Profesor real într-o şcoalã virtualã, în perioada 01.11-

02.12.2021, susţinut de Organizaţia Salvaţi Copiii prin intermediul programului Ora de net (prof. 

Silitră Andreea) 

-Participare la seminarul interactiv – online „Unirea principatelor române” organizat de ISJ şi CCD 

Vaslui în data de 21.01.2022 (prof. Silitră Andreea) 

-Participare la seminarul online de educaţie financiarã START2TEACH din data de 24.03.2022 (prof. 

Silitră Andreea) 

-Participare la webinarul XIX şi XX – „Educaţia la timpul prezent” organizat de Asociaţia Europeanã 

a Profesioniştilor din Educaţie – EDUMI din data de 07.04.2022, respectiv 28.04.2022 (prof. Silitră 

Andreea). 

-Participare la evenimentul online „Evaluarea formativã modernã cu ajutorul standardelor 

educaţionale” organizat de EduMagic în data de 13.04.2022 (prof. Silitră Andreea) 

-Susţinere şi promovare colocviul pentru înscrierea la gradul didactic I în data de 11.02.2022 (prof. 

Silitră Andreea) 

-Participare la workshop-ul cu tema “Proiectele co-creative. Adaptări curriculare inovative pentru 

valorificarea resurselor educaționale deschise (RED) în predare-învățare-evaluare”, organizat de 

Ministerul Educației în parteneriat cu CCD Vaslui și CCD Botoșani, mai 2022 (prof. Lepărdă 

Ionela)   

- Participare la programul de formare “Dezvoltarea competențelor de management educațional”, 30 

de credite, noiembrie-decembrie 2021, (prof. Lepărdă Ionela)   

ORGANIZAREA DE ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  

-Participare în calitate a organizatori ai Olimpiadei judetene de istorie , martie 2022 , LIM Vaslui 

(prof.Lisievici Gabriela, Lepărdă Ionela) 

- Participare în calitate a organizatori ai concursului “Memoria Holocaustului” –etapa judeteană , 

Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Vaslui , mai 2022 (prof. Lisievici Gabriela, Lepărdă Ionela) 

- Participare în calitate a organizator la activitatea extrașcolară la nivel local “Despre disidența 

anticomunistă și revoluția din decembrie 1989”, februarie 2022 (Lepărdă Ionela) 
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PARTENERIATE 

 Parteneriat cu CJRAE Vaslui (Vîntu Cristina, Lepărdă Ionela) 

 Parteneriat cu Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui, proiect “Spune Nu bullying-ului”(prof. Lepărdă 

Ionela) 

 Parteneriat cu Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui, proiect “În Unire stă puterea”(prof. Lepărdă 

Ionela) 

 Parteneriat cu Liceul “Ștefan Procopiu” Vaslui, proiect “Citește! Învață! Fii creativ!”(prof. 

Lepărdă Ionela) 

ACTIVITATEA CA FORMATOR, METODIST, ȘEF DE CERC, STUDII ȘI ARTICOLE  

 Susținere online, a unei activități metodice în cadrul Comisiei metodice a profesorilor consilieri 

școlari, în cadrul căreia s-a prezentat tema  Instrumente de evaluare pentru copiii și adolescenții 

cu comportamente autodistructive (prof. Vîntu Cristina). 

 membrii catedrei sunt profesori metodişti  ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui (prof. 

Lepărdă Ionela, Mustățea Monica) dar și formatori ai Casei Corpului Didactic Vaslui 

(Mustățea Monica) . 

 Prof. Monica Mustățea a fost formator în cadrul programului de formare “Managementul 

instituției școlare”, “Şcoala de succes – leadership și metode eficiente în educație”, “Prevenirea 

formelor de violență în rândul elevilor: bullying și cyber-bulling”.  

 Publicare articole “Cum sa predam Holocaustul în școală?”- în revista Institutului Laude Reut-

București și “Predarea Holocaustului la orele de istorie” în revista Universul filelor răsfoite (prof. 

Lisievici Gabriela. 

 Publicat articole de specialitate în revista  „Repere Geografice” și pe portalul Didactic.Ro (prof. 

Epure Teodor). 

ACTIVITĂȚI ÎN CADRUL COMISIILOR DE LUCRU DIN LICEU 

  Profesorii catedrei sunt membri în diverse comisii de lucru din cadrul liceului, calitate în 

care aceștia și-au îndeplinit sarcinile.  

 RESPONSABILITĂȚI SUPLIMENTARE, NEREMUNERATE 
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Participare atât în calitate de însoțitori, îndrumători cât și de corectori la Olimpiadele  județene de 

Istorie și Geografie (prof. Lepărdă Ionela, Lisievici Gabriela, Mustățea Monica, Râșăscu 

Ciprian, Budacea Cătălina, Epure Teodor)   

 Participare în calitate de profesori evaluatori la următoarele concursuri: Concurs național de 

arte plastice ,,Icoane și îngeri” și concursul județean de istorie și colaje ,,Memoria 

Holocaustului”(prof. Costin Ramona) 

 Participare ca supraveghetor în cadrul concursului pentru directori, Simulărilor Examenului 

de Bacalaureat precum și la competențele Examenului Național de Bacalaureat 2022 

(membrii catedrei ) 

 În perioada 24 mai- 3 iunie 2022  participare ca profesor evaluator în Comisia județeană pentru 

organizarea probelor practice/ orale în profilul postului la concursul național de ocupare a 

posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în învățământul preuniversitar 

(prof. Mărgărint Cristina) 

 Participare ca supraveghetor la Olimpiada de limbi romanice etapa judeţeanã din data de 

19.03.2022, organizatã de Liceul Teoretic „Emil Racoviţã” Vaslui (prof. Silitră Andreea) 

 Participare ca profesor corector la disciplina sociologie în cadrul concursului de ocupare a 

posturilor didactice declarate vacante din învãţãmântul preuniversitar, organizat de Şcoala 

Postlicealã Sanitarã din data de 07.04.2022 (prof. Silitră Andreea). 

 Participare ca supraveghetor la Olimpiada de limba rusă etapa judeţeanã din data de 

31.03.2022, organizatã de Liceul Teoretic „Emil Racoviţã” Vaslui (prof. Lepărdă Ionela). 

 Participare ca supraveghetor la Olimpiada de informatică, etapa naționalã din data de 

10.04.2022, organizatã de Liceul Teoretic „Emil Racoviţã” Vaslui (prof. Lepărdă Ionela). 

 Membru în Comisia de Evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a posturilor 

vacante de directori/directori adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar, noiembrie 

2021 (prof. Lepărdă Ionela). 

La examenul de bacalaureat 2022, sesiunea iunie-iulie rezultatele obținute de elevii îndrumați 

de profesorii din  catedra „Om și Societate ”, elevi ce provin din promoția curentă sunt foarte bune, 

procentajul de promovabilitate la toate disciplinele la care s-a susținut examen fiind de 100%. Notele 

au înregistrat o creștere semnificativă comparativ cu simulările din februarie, respectiv martie.  

Rezultatele sunt următoarele : 

Proba Ec. Istorie:     101 inscriși din care 101 prezenți  
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NOTE TOTAL CLASA XII 

 Note de10 16 

9-9.99 44 

8-8.99 21 

7-7.99 13 

6-6.99 1 

5-5.99 6 

PROCENT 

PROMOVABILITATE 

100% 

 

Din promoțiile anterioare au fost înscriși 5 absolvenți dintre aceștia promovând doar 4 cu 

note între 5-7,1 

Proba Ed      Logică  comunicare și argumentare 97 inscriși din care 97 prezenți : 

 

                       NOTE Clasa a XII-a 

 Note de10 6 

9-9.99 60 

8-8.99 23 

7-7.99 6 

6-6.99 2 

PROCENT PROMOVABILITATE 100% 

Din promoțiile anterioare au fost înscriși 2 absolvenți, ambii promovând  cu note între 6-8,5. 

Geografie 3 candidați înscriși dintre care 3 prezenți: 

 

 

 

 

       Din promoțiile anterioare au fost înscriși 2 absolvenți, ambii promovând  cu note între 5-6,5. 

 Psihologie 1 candidat înscris din care 1 prezent: 

 

                       NOTE Clasa a XII-a 

7-7.99 1 

PROCENT PROMOVABILITATE 100% 

 

                       NOTE Clasa a XII-a 

9-9.99 3 

PROCENT PROMOVABILITATE 100% 
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Situație comparativă SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT MARTIE 

EXAMEN BACALAUREAT IUNIE 

ISTORIE 

LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE 

 

 

NOTE 
SIMULARE 

MARTIE 
EXAMEN DE BACALAUREAT 

 Note de 10 8 16 

9-9.99 41 44 

8-8.99 24 21 

7-7.99 11 13 

6-6.99 10 1 

5-5.99 6 6 

4-4.99 - - 

ABSENTI 1 - 

Total elevi 101 101 

PROCENT  

PROMOVABILITATE 
100% 100% 

NOTE 
SIMULARE 

MARTIE 
EXAMEN DE BACALAUREAT 

 Note de 10 3 6 

9-9.99 40 60 

8-8.99 31 23 

7-7.99 10 6 

6-6.99 8 2 

5-5.99 - - 

4-4.99 2 - 

3-3.99 1 - 

ABSENTI 2 - 

Total elevi 97 97 

PROCENT  

PROMOVABILITATE 

96,84% 
100% 
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PSIHOLOGIE 

 

 

GEOGRAFIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE 
SIMULARE 

MARTIE 
EXAMEN DE BACALAUREAT 

7-7.99 1 1 

Total elevi 1 1 

PROCENT  

PROMOVABILITATE 

100% 
100% 

NOTE 
SIMULARE 

MARTIE 
EXAMEN DE BACALAUREAT 

9-9.99 3 3 

Total elevi 3 3 

PROCENT  

PROMOVABILITATE 

100% 
100% 
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Comisia metodică a ariei curriculare Consiliere şi orientare 

Consilier educativ,  

 prof. Sălcianu Mirela-Ionela 

Comisia metodică Activităţi extracurriculare a ariei Consiliere şi orientare, activităţi educative 

şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la începutul anului şcolar, 

dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative apărute ulterior, având în vedere contextul încă 

pandemic în care n-am aflat.  

În anul școlar 2021-2022, activitatea Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere şi 

orientare, activităţi extracurriculare şi-a propus drept prioritate o mai mare atenţie acordată creşterii 

standardelor de performanţă, redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva 

valenţelor educaţiei de impact, modului în care elevii se integrează în colectivele lor, creşterii 

interesului pentru învăţătură, privită şi din latura non-formală şi informală.  

Pentru atingerea şi punerea în practică a acestor obiective majore propuse, precum şi în 

planificarea şi desfăşurarea activităţilor educative extraşcolare, am ţinut cont de ultimele publicaţii în 

domeniu, de interesele, preferinţele, abilităţile, aptitudinile, motivaţiile şi nevoile de formare 

profesionala ale elevilor noştri, de planul cadru de învăţământ şi de idealul educaţional al şcolii 

româneşti contemporane, în vederea realizării învăţării depline ca proces instructiv-educativ şi ca 

produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “educabililor” în membri activi şi responsabili ai 

comunităţii în care trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea, ai societăţii democratice şi ai marii familii 

europene.  

Activităţile educative desfăşurate la fiecare comisie aflată în subordine şi au vizat procesul 

educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în sfera: 

 Educaţiei pentru sănătate, 

 Educației religioase,  

 Educaţiei pentru dezvoltare personală,  

 Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, 

 Educaţiei estetice,  

 Educaţiei pentru valorile democraţiei,  

 Educaţiei civice,  

 Educaţiei pentru drepturile copilului, 

 Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev),  

 Educaţiei ecologice etc. 
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La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de învățământ, au fost 

realizate documentele specifice de planificare a activităţii educative:  

 planul managerial al consilierului educativ, 

 programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare,  

 graficul desfăşurării acestor activităţi.  

De asemenea, tot la începutul anului școlar, am conceput programul activităţilor educative,pe 

care, în majoritatea cazurilor, am reuşit să le punem în practică, nerămânând în stadiul de proiect 

educativ. Cu elevii s-a menținut întotdeauna o bună comunicare didactică, ei fiind constant informaţi 

cu privire la organizarea acestor activităţi, iar un punct forte îl reprezintă colaborarea fructuoasă şi 

deosebit de armonioasă cu elevii reprezentanţi ai Consiliului Şcolar al Elevilor, pe care i-am avut 

permanent colaboratori şi alături de care am iniţiat activităţile educative, venind , astfel, în folosul 

elevilor din întreaga şcoală. În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:  

• îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu elevii;  

• încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar; 

 • informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrării sociale optime; 

• identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, 

în vederea diminuării punctelor slabe legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, 

absenteism, etc.;  

• eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;  

• formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor. 

 Iată și câteva exemple de activități:  

 realizarea unor proiecte locale și județene: Panainte Daniela, Popica Camelia, Nicoleta 

Ginghină  

 Vreau să cresc în lumină, drogurile oferă o singură direcție: întunericul, Sunt cetățean, 

deci consumator de bunuri și servicii, 

 Stop Bullying în școală,  

 Cafeneaua părinților  

 Antitrafic, Antivictimizare, în parteneriat cu Agenția Națională împotriva traficului de  

persoane, Centrul regional Iași și Inspectoratul de Poliție Vaslui;  

 Sănătate de la plante, în parteneriat cu Biblioteca Județeană Vaslui 

  Cariera mea, în parteneriat cu AJOFM Vaslui 

 Succesul profesional, în parteneriat cu Junior Achievement Romania 



 

49 

 

 Girls Go Circular, proiect educațional internațional implementat de Junior Achievement 

Romania și finanțat de Uniunea Europeană. 

Aceste activități s-au desfășurat în perioada octombrie 2021- iunie 2022 în colaborare cu 

colegii de la catedra de matematică și informatică, cu consilierul educativ și consilierul școlar. 

 

 Implementare proiect național 

 implementarea  proiectului național „ReAct”, ACF_A5_MM_05 derulat de 

Asociația Centrul De Advocacy și Drepturile Omului (CADO) în parteneriat cu 

Asociația Centrul European pentru Educatie si Cercetare Juridica (ECLER) și 

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina (IPSB), din cadrul 

programului „Active Citizens Fund România”, finanţat din Granturile SEE şi 

Norvegiene 2014-2021 şi administrat de FDSC, FP, CRCR şi Fundaţia PACT. 

Proiectul s-a derulat în perioada februarie- iunie 2022. Profesorii implicați în 

proiect din cadrul Liceului Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui au fost Scutaru 

Cezarina, Sprîncenatu Monica, Lepărdă Ionela, Ciuraru Daniela, Sălcianu Mirela, 

Ginghină Nicoleta, Mustățea Monica, Vîntu Cristina, Litră Paul și Ponea Oana. 

Proiectul ReAct - Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor, victime 

ale traficului uman, în sistemul de justiție răspunde nevoii de creare a unui mediu 

adecvat și prietenos de audiere în sistemul de justiție în cadrul căruia drepturile 

minorilor să fie respectate. 

 În săptămâna 16-20.05.2022 elevii Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui au 

participat la sesiuni de instruire  în cadrul Campaniei de conștientizare a tinerilor 

privind riscul și efectele traficului de minori și drepturile acestora.  Elevii au fost 

informați despre Proiectul ReAct - Reformă si acțiune pentru apărarea drepturilor 

copiilor, victime ale traficului uman. După sesiunile de instruire a elevilor, sesiune 

în care li s-au prezentat materiale referitoare la campania ReACt,  aceștia au 

elaborat afișe referitoare la tema discutată. Elevi ai claselor a IX-a , a IX-a B, a IX-

a C, a IX-a D și a IX -a G de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui au făcut 

mai multe reptetiții în vederea realizării flashmob-ului dedicat acestei teme, 

coordonați de doamnele profesor Leparda Ionela și Ciuraru Daniela. Flashmob-ul 

a fost filmat și editat și făcut public pe data de 1 iunie pe pagina proiectului. 

Filmuletul a fost postat și pe pagina de facebook a liceului fiind redistribuit de pe 

pagina proiectului ReAct unde a fost trimis. Tabelele de prezență au fost transmise 

catre Asociația pentru parteneriat social  Bucovina. 
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 participarea în cadrul unor conferințe naționale:  

ADFABER Webinar Training II din cadrul programului dedicate profesorilor “EROII 

INTERNETULUI 

Siguranta online pt elevi”, Integrarea cu success a copiilor cu CES in invatamantul de 

masa”- Universitatea Ovidius Constanta si academiaABC.ro 

 Marcare prin activitate pe platforma a zilei internationale a programarii-HOUR OF 

CODE-adeverinta Adfaber 

 16 mai 2022  Health Innovation Day, o sesiune de lucru interactivă –concurs 

organizat de Junior achievement (JA) România și AstraZeneca pentru stimularea 

inițiativei și gândirii creative 10 elevi de la 9E au obtinut locul 1.( Evenimentul face 

parte din ediția 2021 – 2022 a Young Health Programme, o inițiativă globală derulată 

de AstraZeneca în mai mult de 30 de țări din întreaga lume, având ca scop informarea 

 activitate dedicată „ Zilei europene  de luptă împotriva traficului de ființe umane 

-Victimă poți fi TU! Traficul de ființe umane poate fi prevenit!" La activitate  au 

participat elevi ai claselor a IX-a D și a a XII-a E de la Liceul Teoretic “Emil Racoviță” 

Vaslui-  coordonați de prof. Lepărdă Ionela și prof. Vîntu Cristina în colaborare cu 

Agentia Natională Impotriva Traficului de Persoane - 14 octombrie 2021. prof. 

Lepărdă Ionela  

 organizarea Campaniei de prevenire a bullying-ului și violenței în mediul școlar-

campanie desfășurată în luna decembrie 2021 împreună cu  elevii Liceului Teoretic 

"Emil Racoviță" Vaslui.  prof. Lepărdă Ionela , Vîntu Cristina, Scutaru Cezarina, 

Sprîncenatu Monica, Silitră Andreea, Lefter Irina, Sîrbu Petronela. Campania de 

prevenire a bullying-ului și violenței în mediul școlar s-a finalizat cu realizarea unui 

padlet cu lucrările  elevilor cu privire la tema propusă. 

  “Ziua internațională a nonviolentei în școli.Mituri și realități despre bullying” pe data 

de 2 februarie 2022. prof. Lepărdă Ionela  

 Elevii claselor a IX-a A, a IX-a D, a XII- a E și a XII-a F de la Liceul Teoretic “Emil 

Racoviță” Vaslui  coordonați de prof. Lepărdă Ionela, prof. Scutaru Cezarina, prof. 

Sprîncenatu Monica, prof. Lisievici Gabriela au participat în ianuarie 2022 la Proiectul 

Educațional Național Cunoaște și protejează Patrimoniul Cultural Național! inițiat și 

organizat de Fundația Collegium XXI în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție 

Județean Vaslui reprezentat de domnul Șelaru Cătălin, comisar șef, Inspectoratul de 

Poliție Județean Vaslui. 

 Formator în cadrul unor proiecte educative, prof. Sălcianu Mirela: 



 

51 

 

 2021-2022, am făcut parte din echipa implementare a programelor de formare 

profesională din cadrul proiectului Admisi: ADMISI - Abandon Diminuat prin 

Masuri Integrate Sustenabile în Învațamânt Cod proiect 107740, după cum 

urmează: 

 Evaluarea si dezvoltarea personala a copiilor si elevilor; 

 Strategii de prevenire a fenomenului de bullying  

 

 2022-formator la cursul: „Consilierea elevilor în vederea orientării școlare și 

profesionale de succes” furnizat de Asociația GO- AHEAD, în cadrul 

proiectului POCU/1665/16123/135363 – Abilități Dobândite prin Școală în 

Județele Caraș –Severin și Mehedinți 

 

 Participare în cadrul activității Ora pământului, X A; XI B- prof. Sălcianu 

Mirela 

 It's our world! Let's take action together!, în cadrul Săptămânii Educației 

Globale - lecția "Biodiversitatea, în pericol?", Nicoleta Ginghină 

S-au constituit comisiile şi subcomisiile educative, s-au elaborat programele de activitate ale 

acestora, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea / 

feedback-ul. S-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în 

consonanţă cu strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către 

diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu elevii 

aleşi în Consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, incitante şi cu un 

impact educaţional deosebit. Planificările anuale şi calendaristice, unităţile de învăţare şi proiectele 

didactice au fost realizate în conformitate cu Programa şcolară de Consiliere şi orientare şi 

Curriculumul Naţional și au fost predate la timp.  

Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, stimulaţi şi evaluaţi corespunzător, 

prin raportare la noile prevederi metodologice. De asemenea, au fost testaţi în vederea diagnosticării 

şi remedierii eventualelor dificultăţi pe tot parcursul semestrului I și II, prin implicarea lor directă în 

activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri etc..  

ANALIZA SWOT PUNCTE TARI : 

 • majoritatea cadrelor didactice au experienţa profesională, sunt bine pregătite din punct de 

vedere ştiinţific, deschise la nou şi pregătite pentru centrarea actului educaţional pe competenţe şi 

calitate ;  
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• certitudinea unui climat destins, de colaborare, între cadrele didactice ; 

• colaborare foarte bună a şcolii cu comunitatea locală ; 

• disponibilitatea şi interesul crescut al elevilor pentru activităţile extracurriculare ; existenţa 

unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de 

către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a 

coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de 

învăţământ; 

 • realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: 

Planul managerial, Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul 

desfăşurării acestor activităţi:  

• folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

 • s-au identificat priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii 

 • implicarea în concursuri şcolare; 

 • perfecţionarea constanta a întregului personal;  

• experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

• personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor 

educative;  

• diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ.  

PUNCTE SLABE : 

 • slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 • lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative 

extracurriculare și extrașcolare ;  

• slaba motivaţie extraşcolară a unor elevi ;  

• lipsa de interes a unor aparţinători; neimplicarea acestora în viaţa şcolii ;  

OPORTUNITĂŢI :  

• disponibilitatea autorităţilor locale ( Primăria, Biserica, Poliţia, Casa de Cultură, Biblioteca) 

de a se implica în viaţa şcolii ;  

• posibilitatea îmbunătăţirii bazei materiale prin programele existente la nivel local;  

• varietatea cursurilor de perfecţionare si formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi 

vizând activităţile extracurriculare ;  

• disponibilitatea altor şcoli pentru schimburi de experienţă şi pentru activităţi organizate în 

parteneriat, în interes reciproc ;  
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• organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane 

strânse.  

AMENINŢĂRI :  

• lipsa motivării elevilor si atitudinea pasivă în privinţa viitorului ;  

• sistemul legislativ complicat, adesea confuz, restrictiv şi în veşnică transformare ; • impactul 

nefast al mass-mediei ;  

• programele şcolare încărcate ;  

• slaba motivaţie a personalului din învăţământ, neimplicarea în realizarea activităţilor a 

tuturor cadrelor didactice ;  

• criza de timp a părinţilor, datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii.  

NEVOI IDENTIFICATE :  

• promovarea unor exigenţe ridicate în actul managerial în cazul reticenţei faţă de nou şi de 

schimbare ;  

• adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care să răspundă intereselor 

de formare pe termen scurt, mediu si lung; 

• promovarea unor programe pentru “educarea” părinţilor, în scopul unei participări 

active/conştiente la viaţa şcolii;  

• sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanţă, precum şi a elevilor cu nevoi speciale 

;  

• împărţirea elevilor şcolii pe grupe de aptitudini şi atragerea lor în programe educaţionale 

care să îi pună în valoare, să îi implice activ în viaţa comunităţii, responsabilizându-i. 

                                                                                

                                                                                   

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AL  CONSILIERULUI  ŞCOLAR 

Profesor consilier şcolar,                                                                                                                                                                      

Cristina Vîntu 

1. Număr beneficiari ai activităţii cabinetului  de asistenţă psihopedagogică 

 

Tipul 

activităţ

ii 

Elevi Părinţi Profesori 
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de 

consilie

re 

Consilie

re 

individu

ală (nr 

de 

persoane 

distincte 

care au 

benefici

at de 

consilier

e) 

Niv. Preșcolar Niv. 

Primar 

Niv. 

Gimnazial 

Niv. liceal 16 8 

   96 

Consilie

re de 

grup în 

cabinet  

Niv. Preșcolar Niv. 

Primar 

Niv. 

Gimnazial 

Niv. liceal Nr.  

grup

uri 

Nr. 

pări

nţi 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

profes

ori 

Nr. 

grup

uri 

Nr. 

preșcol

ari 

Nr. 

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

Nr. 

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

Nr. 

grup

uri 

Nr. 

ele

vi 

    

      6 36 2 26   

 

 

2. Activități de consiliere de grup  

 

Nr. 

crt 

Tematica activităților de consiliere de grup la 

clasă cu elevii (de 

informare/prevenire/conștientizare/formare de 

atitudini, abilități, activități formale, nonformale 

ș.a) 

Nr. total  

activități 

Nr. total  

beneficiari 

Observații/ 

rezultate 

1 Stereotipuri și prejudecăți - egalitățile și 

diferențele între oameni 

3 90  
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2 Clarificarea valorilor și luarea deciziilor 2 62  

3 Cariera, un pas către viitor 6 180  

4 Activități de prevenire a violenței și a  bullying-

ului 

9 270  

5 Managementul timpului de studiu 3 90  

6 Cyberbullyng-ul: ce este şi cum îl putem preveni 2 34  

7 Prevenirea traficului de ființe umane 4 128  

8 Prevenirea consumului de droguri și substanțe 

etnobotanice 

2 58  

9 Comportamente responsabile vs. Comportamente 

de risc 

2 60  

10 Gestionarea emoțiilor 2 64  

11 Comportamentul asertiv în situațiile conflictuale 1 32  

12 Prevenirea comportamentelor discriminatorii 1 34  

Nr. 

crt 

Tematica activităților de consiliere de grup la 

clasă cu cadre didactice (lectorate, work-shop-

uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația 

educatorului/învățătorului/dirigintelui/ș.a) 

Nr. total  

activități 

Nr. total  

beneficiari 

Observații/ 

rezultate 

     

Nr. 

crt 

Tematica activităților de consiliere de grup la 

clasă cu părinții (lectorate, work-shop-uri, 

participare la ședințele cu părinții la invitația 

educatorului/învățătorului/dirigintelui/ș.a) 

Nr. total  

activități 

Nr. total  

beneficiari 

Observații/ 

rezultate 

1 Stilurile parentale și stima de sine a adolescenților 1 10  

2 Disciplinarea pozitivă în educarea adolescentului 1 12  

 

3. Programe de consiliere de grup  

 

Tematica abordată Număr total de 

programe 

Număr total 

beneficiari 
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Programe de auto/intercunoaștere/dezvoltare 

personală 

1 60 

Managementul emoțiilor și dezvoltarea abilităților 

emoționale și de comunicare (se include prevenirea 

bullying-ului în spațiul școlar, a violenței domestice, 

a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 

1 180 

Promovarea egalității de șanse între fete și băieți 1 90 

Cariera, un pas spre viitor! 1 240 

Program de consiliere pentru prevenirea și 

combaterea bullying-ului 

1 240 

Program de consiliere pentru dezvoltarea stimei de 

sine la adolescenți 

1 180 

Campanie antibullying –"Fii BUN, gândește BINE, 

dăruiește BUNĂTATE!" 

1 90 

 

4. Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la cabinetul de asistenţă 

psihopedagogică 

 

N

r 

cr

t 

Tipul de activitate Beneficiari 

ELEVI 

(în cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

PROFESORI 

(în cabinet) 

1 

Informare şi 

consiliere 

 

Nr. elevilor consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi consiliaţi 

individual 

Nr. profesori 

consiliaţi 

individual 

Programe de auto/ 

intercunoaştere/ 

dezvoltare personală 

15 4 2 

Managementul 

emoţiilor  şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

19 6 4 
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emoţionale şi de 

comunicare (se 

include prevenirea 

bullyingului în 

spațiul școlar, a 

violenței domestice, 

a dificultăților de 

relaționare, inclusiv 

cu copiii cu CES) 

Orientarea  în carieră 21   

Educaţia pentru  un 

stil de viaţă sanogen  

(se include 

prevenirea 

consumului de 

substanțe cu risc, a 

traficului de 

persoane) 

2   

Managementul 

învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ 

dezvoltarea 

creativității (se 

include prevenirea 

eșecului școlar, a 

absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

11 3 2 

2 

Studii psihosociologice la nivel de şcoală, judeţ, CJRAE, alte instituţii: 

a) ca organizator  Studiu cu privire la elevii cu părinți plecați la muncă în străinătate 

b) ca participant  

3 

Activităţi cu 

conţinut metodico-

ştiințific 

Denumir

e 

Calitatea 

de : 

formator/ 

Instituţia 

organizatoar

e 

Perioada 
Nr. 

Ore 

Obs. 

(inclusi

v cu 
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participa

nt 

/credit

e 

privire 

la 

sursele 

de 

finanțar

e 

a) cursuri de 

formare/perfecţionar

e 

      

Școala 

incluzivă

- Tehnici 

aplicabil

e 

copiilor 

cu CES 

în 

procesul 

de 

predare-

învățare 

participa

nt 

Asociația 

Go-Ahead 

București 

Noiembri

e-

decembrie 

2022 

22 

credite 

 

      

b)seminarii, 

simpozioane, 

conferinţe 

Denumir

e 

Calitatea 

de : 

- 

participa

nt cu 

lucrare 

- 

participa

nt fără 

lucrare 

Titlul 

lucrării 
Locul desfăşurării Data 
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c) articole, participări 

la emisiuni radio/TV, 

editare cărţi 

Titlul/ 

tema 

emisiuni

i 

Instituţia/ Editura Data 

   

   

   

d) comisii 

metodice/cercuri 

pedagogice 

(activitate/tema, 

prezentare 

referat/tema, 

informare; nr. 

participanți; data 

desfășurării) 

Am participat la toate comisiile metodice specifice profesorilor 

consilieri școlari 

Am susținut online, Comisia metodică a profesorilor consilieri 

școlari, în cadrul căreia am prezentat tema  Instrumente de 

evaluare pentru copiii și adolescenții cu comportamente 

autodistructive. 

e) alte activităţi  

4 

Copii cu CES (cu 

certificat de 

orientare școlară și 

profesională) 

Nr. Cazuri în unitatea 

şcolară 

Nr. Copii în proces de consiliere 

la nivelul cabinetului 

11 7 

 5 Copii ai căror 

părinți sunt plecați 

la muncă în 

străinătate/remigraț

i 

Nr. Cazuri în unitatea 

şcolară 

Nr. Copii în proces de consiliere 

la nivelul cabinetului 

92 26 

6 

Problematica 

(cazuistica) cu cea 

mai mare frecvenţă 

înregistrată în 

unitatea dvs.  

(ierarhizați 

problematica/cazuisti

Programe de 

auto/intercunoaștere/dezvoltar

e personală 

9 

Managementul emoțiilor și 

dezvoltarea abilităților 

emoționale și de comunicare 

(se include prevenirea 

10 
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ca înregistrată în 

unitatea dvs pe o 

scală de la 1 la 10, 

acordând 10 pct 

problemei cu cea mai 

mare frecvență și 1 

pct problemei cu cea 

mai mică frecvență) 

bullying-ului în spațiul școlar, 

a violenței domestice, a 

dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

Managementul 

învățării/dezvoltare 

cognitivă/dezvoltarea 

creativității (se include 

prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/a abandonului 

școlar) 

5 

Orientarea carierei 8 

Educația pentru un stil de viață 

sanogen (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu 

risc, a traficului de ființe) 

7 

Altele  - pregătirea elevilor pentru 

Concursul Județean organizat de 

CJRAE Vaslui - "Copilărie, 

prietenie, empatie", cu 

următoarele rezultate: 6 premii I, 4 

premii II, un premiu III; 

Pregătirea elevilor pentru 

Concursul Regional "Mesaj către 

părintele meu", din cadrul 

proiectului Singuri acasă – copiii 

părinților plecați să muncească în 

străinătate, organizat de CJRAE 

Olt – un premiu I 

- recomandări date părinților pentru 

evaluarea stării de sănătate a 

elevilor și  includerea acestora în 

programe de psihoterapie 
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- promovarea ofertei educaţionale 

a liceului prin participarea la 

Târgul Educațional organizat de 

CJRAE Vaslui 

 

 

5. Implicarea în proiecte şi programe 

 

Nr

. 

Cr

t 

Titulul 

proiectului/ 

programul

ui 

 

Calitate

a 

 (iniţiator

, 

participa

nt, 

colaborat

or) 

Tipul 

(local, 

regiona

l, 

naţiona

l, 

europea

n) 

Finantare Loc de 

desfăşur

are 

Grup 

ţintă 

Dura

ta (în 

luni) 

fără 

finanţa

re 

finanţa

re 

internă 

(şcoal

ă, 

consili

ul 

local 

etc) 

finanţa

re 

extern

ă 

(fondu

ri UE) 

1 Antitrafic -

Antivictimiz

are 

colaborat

or 

local *   LER 

/Vaslui 

elevi 2021-

2022 

2  

"Copilărie, 

prietenie, 

empatie" 

colaborat

or 

județea

n 

*   CJRAE 

Vaslui 

Elevi, 

cadre 

didacti

ce 

Iunie 

2022 

3 "Nu e 

plăcere 

când cauzez 

altuia 

durere: 

STOP 

bullying în 

școli" 

colaborat

or 

local *   LER / 

Vaslui 

Elevi, 

cadre 

didacti

ce 

2021-

2022 
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4 Cafeneaua 

părinților 

colaborat

or 

local *   LER / 

Vaslui 

Părinți

, cadre 

didacti

ce 

2021-

2022 

5 Cariera 

mea 

colaborat

or 

local *   LER / 

Vaslui 

elevi 2021-

2022 

 

6. Situația cazurilor de agresivitate, bullying/violenţă școlară  

 

Nr. de activități/programe de informare, prevenire și consiliere 10 

Nr. de elevi consiliați individual 3 

Nr. de elevi consiliați în grup (cabinet/clasă) 300 

Nr. de părinți consiliați (părinți ai copiilor identificați având comportamente 

agresive/violente) 

- 

Nr. de cadre didactice consiliate 1 

Nr. de cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 3 

 

 

7. Alte activități relevante  

Număr subiecţi consiliaţi  Număr activităţi de informare, prevenire 

60 

 

 

 

32 
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Ziua Europeană de Luptă Împotriva TFU – 

invitat ANITP –Iași 

 

Prevenirea TFU și prevenirea situațiilor de 

risc – invitați IPJ vaslui și ANITP Iași 

 

 Activități în cadrul campaniei Siguranța în 

școli – IPJ Vaslui 

 

Activităţi de prevenire a consumului de 

substanţe ilegale şi a produselor etnobotanice- 

invitat Centrul Antidrog Vaslui ( clasela a IX-

a și a X-a) 
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32 

Prevenirea traficului de ființe umane (clasa a 

XI-a și clasa a X-a)– invitat ANTIP Iași 

Campanie de conștientizare a tinerilor privind 

riscurile și efectele traficului de minori și 

drepturile victimelor traficului de minori în 

cadrul proiectului REACT desfășurat de 

Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina 

 

Campanie de prevenire a bullying-ului și 

violenței în mediul școlar – Expoziție de 

desene 

 

Egalitatea de șanse între femei și bărbați – 

expoziție de desene 

 

 

9. Responsabilităţi asumate în cadrul şcolii şi/sau în cadrul CJARE Vaslui 

- responsabila Comisiei antibullying -a m întocmit planul de activități antibullying și procedura 

antibullying 

- responsabila Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar -  am întocmit planul de activități pentru prevenirea vioenței - 

Școală cu toleranță zero la violență! 

- responsabila promovării Egalității de șanse între fete și băieți - Am întocmit planul de activități 

Ești mai egal decât mine? 

10. Relația cu comunitatea locală 

 

Denumirea programului Parteneri (interni/externi) Forma de finalizare 

(acord, protocol, 

convenție etc) 

Observații 

Antitrafic - 

Antivictimizare 

Agenția Națională Împotriva 

Traficului de Ființe Umane 

Iași      IPJ Vaslui 

Parteneriat educaţional  
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LER Vaslui 

 

Proiect REACT – 

Prevenirea TFU 

Institutul pentru Parteneriat 

Social Bucovina 

 

Proiect educaţional  

Nu e placere când cauzez 

altuia durere: Stop 

bullying în școli! 

(membru) 

Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Vaslui 

Acord de colaborare  

Copilărie, prietenie, 

empatie  

CJRAE Vaslui 

 

Parteneriat educaţional  

 

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE 

CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 

INTERCULTURALITĂȚII 

Responsabil comisie, 

Prof. consilier școlar, 

Vîntu Cristina 

 

În anul școlar 2021-2022, nu au fost înregistrate acte de violență. Prevenirea şi combaterea 

violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă pentru crearea unui climat propice 

desfăşurării activităţilor instructiv-educative și satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple 

aspecte. 

 La începutul anului școlar,  a fost constituita Comisia pentru prevenirea violenţei în mediul 

şcolar, având următoarea componenţă: 

Coordonator: Director adjunct - Prof. Monica Sprîncenatu 

Responsabil: Prof. consilier școlar - Cristina Vintu 

Prof. Ionela Lepărdă 

Prof. Gabriela Tofan 

Prof. Andreea Silitră 

Prof. Irina Lefter 

Prof. Petronela Sîrbu 
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Reprezentanți ai elevilor: Istrate Denisa – clasa a XI-a F 

                                          Văleanu Ecaterina - elevă a XII-a C 

Reprezentat al părinților: Grosu Gabriela 

Reprezentant al autorității locale: Carabaș Alina (Primăria Municipiului Vaslui) 

                                                      Jora Vasile Mitică (Consiliul Local) 

 

 Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 

specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, 

violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente ” 

precum:  

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire;  

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

 - comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

 - ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de 

cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul 

în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.  

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru prevenirea / rezolvarea tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive - educativ şi nu numai, 

existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor. 

SCOP 

         Asigurarea unui mediu de viaţă socială armonios, liniştit, sănătos şi sigur pentru întreaga 

comunitate, conform standardelor europene. 

OBIECTIVE 

* cunoașterea de către elevi a consecințelor actelor de violență 

* dezvoltarea capacităților empatice și a abilităților de rezolvare a problemelor 

* informarea și conștientizarea elevilor cu privire la fenomenul de violență și / bullying și 

cyberbullying, tipuri de violență și / bullying, medii de propagare, cauze, factori de risc și efecte. 

* informarea elevilor cu privire la modalitățile de prevenire a violenței și a  bullying-ului 

* Implicarea elevilor în activităţi de prevenire a  violenței și a bullying-ului  
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* crearea unui sistem de comunicare reală şi eficientă între şcoală, autorităţi şi familie pentru 

identificarea, monitorizarea şi prevenirea actelor de violenţă/ infracţiunilor, prin implicarea tuturor 

factorilor educaţionali. 

* prevenirea, identificarea și soluționarea faptelor de violență și de bullying comise între elevi, 

prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau cibernetice 

 

MĂSURILE ŞI ACŢIUNILE CARE AU FOST REALIZATE PE PARCURSUL ANULUI 

ȘCOLAR :  

 Informări referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală  și la ordinul nr.4343 

din 27 mai 2020 cu privire la violența psihologică –bullying – prof. Cezarina Scutaru, 

prof. Monica Sprîncenatu, prof.consilier școlar Cristina Vîntu; 

 Realizarea unui plan de activități pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar; 

 Elaborarea unei proceduri privind eliminarea violenţei psihologice – bullying-ului 

din mediul şcolar 

 Elaborarea unui program de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței și a 

bullying-ului 

 Consilierea individuală şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive. Au fost desfășurate următoarele activități:  

- Ziua Europeană de Luptă Împotriva Traficului de Ființe Umane - prevenirea 

traficului de ființe umane și a actelor violență asociate fenomenului traficului de 

ființe umane,  – clasele  a IX-a D, a XII-a D ( invitat ANITP Iași – inspector 

Camelia Cora, prof. Ionela Lepărdă, prof. consilier școlar Cristina Vîntu) 

- Consiliere colectivă pentru prevenirea bullying-ului și violenței în mediul școlar – 

clasa a IX-a G (prof. consilier școlar Cristina Vîntu, prof. Daniela Ciuraru), clasele 

a X-a C, a X-a G și a IX-a G (prof. consilier școlar Cristina Vîntu) 

- Stop bullying! – consiliere colectivă pentru prevenirea bullying-ului și violenței în 

mediul școlar – clasa a IX-a B (prof. Streja Mădălina, prof. consilier școlar Vîntu 

Cristina) 

- Campanie de prevenire a bullying-ului și violenței în mediul școlar – expoziție de 

desene online și la panoul școlii (prof. Scutaru Cezarina-Mihaela, prof. Monica 

Sprîncenatu, prof. Ionela Lepărdă, prof. Silitră Andreea, prof. consilier școlar 

Vîntu Cristina, prof. Sîrbu Petronela, prof. Irina Lefter, prof. Gabriela Tofan) 
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- Prevenirea traficului de ființe umane și a actelor violență asociate fenomenului 

traficului de ființe umane,  – activitate desfășurată în parteneriat cu ANITP iași și 

IPJ Vaslui (clasele a IX-a A,  a XII-a C - (prof. Cezarina Scutaru, prof. consilier 

școlar Cristina Vîntu, prof. Nicoleta Ginghină, prof. Monica Sprîncenatu) 

- Ziua Internațională a Nonviolenței în școli – activitate de prevenire a violenței în 

mediul școlar – ( clasa a IX-a D - prof. Ionela Lepărdă, , prof. consilier școlar 

Cristina Vîntu) 

- Campanie antibullying Fii BUN, gândește BINE, dăruiește BUNĂTATE – 

derulare de activități de conștientizare, informare și formare de comportamente 

responsabile în rândul elevilor – clasele a IX-a D, a X-a E, a X-a G, prof consilier 

școlar Vîntu Cristina, prof. Lepardă Ionela, prof. Cezarina Scutaru, prof. Monica 

Sprîncenatu) 

- Activitate de prevenire a TFU – clasa a XI-a B, prof. Ursu Gabriela, prof. Cezarina 

Scutaru, prof. Monica Sprîncenatu, prof. Sirbu Petronela 

- Cum comunic asertiv pentru prevenirea și rezolvarea conflictelor – consiliere de 

grup, clasa a IX-a G prof. consilier școlar Cristina Vîntu 

- Campanie Siguranța în școli - activitate de informare a elevilor privind riscurile și 

vulnerabilitățile la care sunt expuși elevii în mediul online precum și adoptarea 

unui comportament antiinfracțional și antivictimal, în parteneriat cu IPJ Vaslui  – 

clasa a IX-a g, prof. Daniela Ciuraru, prof. consilier școlar Cristina Vîntu 

- Campanie Siguranța în școli - activitate de informare-educare-conștientizare a 

riscurilor consumului de droguri în parteneriat cu Centrul Antidrog Vaslui – clasa 

a IX-a G, prof. Daniela Ciuraru, prof. consilier școlar Cristina Vîntu 

- activitate de informare-educare-conștientizare a riscurilor consumului de droguri 

în parteneriat cu Centrul Antidrog Vaslui – clasa a XI-a G, prof. Cezarina Scutaru, 

prof. Cristina Vîntu, prof. consilier școlar Cristina Vîntu) 

 

 Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 

 Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi – consiliere online, individuală și 

de grup 

 Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura 

activităţi şi comportamente cu potenţial violent;  
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 Încheierea unui acord de parteneriat educational cu IPJ Vaslui și ANITP Iași – Antitrafic –

Antivictimizare pentru derularea in parteneriat de activități de prevenire a violenței și a 

traficului de ființe umane  

 Acord de parteneriat educational  între Asociațăa Institutul pentru Parteneriat Social 

Bucovina și Liceul Teoretic "Emil Racoviță" Vaslui pentru derularea proiectului 

ReACT – Reformă și acțiune pentru apărarea drepturilor copiilor victime ale traficului uman 

în sistemul de justiție – activități de prevenire și de conștientizare  

 

 

COMISIA DE FORMARE CONTINUA 

Resonsabil cu formarea continua, 

prof. Ginghina Nicoleta 

 

 

În anul scolar 2021-2022, la Liceul Teoretic “Emil Racovita” Vaslui, activitatea de formare 

continua s-a desfasurat pe domeniile de responsabilitate: informare, organizare, documentare, 

consultanta, formare, monitorizare si evaluare. 

Cadrele didactice care au obtinut grade didactice sau au finalizat studii de master si  programe 

de conversie profesionala, in anul scolar anterior, au beneficiat de echivalarea cu 90 CPT, conform 

Metodologiei privind sistemul de acumulare, recunoaştere şi echivalare a creditelor profesionale 

transferabile – OMECTS 5562/2011, in urma depunerii dosarelor cu actele necesare pentru 

echivalarea in credite profesionale transferabile. 

Oferta de programe de formare continuă și Oferta activităților metodico-științifice, lansata de 

CCD Vaslui, a fost prezentata la nivelul unitatii de invatamant. Responsabilul cu formarea continua 

si membrii Comisiei de perfectionare au diseminat informațiile transmise de metodiștii CCD. 

Deasemenea s-a asigurat informarea periodica a personalului scolii despre activitățile și noutățile 

publicate pe site-ul CCD. Cadrelor didactice din liceul nostru li s-a adus la cunostinta si oferta 

universitatilor din tara, privind programele de conversie profesională. 

O serie de cadre didactice au participat la concursul de selectie a profesorilor metodisti la 

disciplinele: limba si literatura romana, limba engleza, limba franceza, limba latina, limba spaniola, 

matematica, istorie, biologie, chimie, informatica, educatie muzicala. 

In primul semestru s-a realizat analiza nevoii de formare a personalului didactic din unitate si 

s-a solicitat catre CCD Vaslui organizarea de cursuri de perfectionare care sa vina in intampinarea 

nevoilor acestora.  
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Membrii comisiei de perfectionare au actualizat baza de date privind dezvoltarea profesionala 

si formarea continua, monitorizand participarea cadrelor didactice la programele de formare. 

Cadrele didactice din liceul nostru au fost interesate de programele de management 

educational, consiliere educationala, evaluatori pentru examene si concursuri. O parte dintre cursurile 

și webinariile urmate de profesorii liceului, în acest an scolar, au fost:  

-Leadership si management în organizatiile scolare;  

-Consiliere educationala si dezvoltare personala;  

-Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele 

și concursurile naționale - CPEECN, organizat de Ministerul Educației;  

- Școala de succes – Leadership și metode eficiente în educație; 

- Managementul clasei de elevi; 

-Dezvoltarea competentelor de management educational. 

In acest an scolar mai multe cadre didactice au participat la diferite proiecte europene, în 

cadrul carora s-au desfasurat cursuri de formare:    

 “Aproaches to language acquisition for adult students”, desfășurat în Polonia - 

octombrie 2021 si în Belgia - martie 2022. 

 “Assessment for learning creative and diverse assessment methods for education for 

the 21st century”, Islanda - aprilie 2022. 

Alte forme de perfecționare: 

- Prof. Silitra Ana Andreea - Economie a susținut colocviul de admitere la gradul didactic 

I, în sesiunea februarie 2022. 

 - Prof. Fighiuc Mirela - Limba italiana și prof. Hoțoleanu Constantin-Limba si literatura 

romana au susținut activitățile specifice inspecției speciale pentru obtinerea gradului didactic  I in 

invatamant. 

- Prof. Paun Ciprian a finalizat cursurile de Masterat didactic - teologie, ale Facultatii de 

Psihologie si Stiinte ale Educatiei, UAIC Iasi. 
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Raport proiecte Erasmus 2021-2022 

 

Coordonator proiecte europene,  

prof. Daniel Hulubei 

 

În anul şcolar 2021-2022, în baza ACREDITARE ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI 

ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ” cu numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-

095627, coordonator Pracsiu Virginia Hortensia, a început derularea proiectelor de mobilitate 

Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”, orizontul de timp acoperit de acreditare fiind 01.03.2021 

– 31.12.2027. 

Astfel, în cadrul proiectului de mobilitate 4 profesori ai liceului au participat la cursul de 

formare ˮAssessment for learning. Creative and diverse assessment methods for education in the 21st 

centuryˮ în Borgarnes Islanda, în perioada 10–15.04.2022, la Inter Cultural Iceland. Pracsiu Virginia 

Hortensia, Toma Loredana, Hulubei Daniel și Jitariu Constantin au absolvit cursul în baza 

certificatului de participare. Acest curs de formare a venit în întâmpinarea  nevoilor educaționale ale  

Liceului ˮEmil Racoviţăˮ Vaslui, expuse în cererea de acreditare Proiecte Educaționale Erasmus 

2021-2027, respectiv participarea cadrelor didactice la cursuri privind utilizarea platformelor 

educaționale folosite în învățământul on-line și fizic, în special în vederea metodelor de evaluare. 

După finalizarea cursului, s-au organizat activităţi de diseminare la nivelul liceului (09.06.2022).  

Alţi 7 colegi profesori urmează să participe în cadrul primului an de contract de finanţare, în 

octombrie 2022 la cursuri de formare în UE. Astfel, Scutaru Cezarina Mihaela, Sprîncenatu Monica 

și  Lepărdă Ionela vor participa la cursul Environmental Education - Small Actions with Big Impacts 

, în Lisabona, Portugalia, iar Lisievici Gabriela, Streja Mădălina, Ponea Oana și Sîrbu Petronela la 

cursul de formare Create Our Eco Schools, în Barcelona, Spania. Tot în cadrul acreditării, vor 

participa elevi ai liceului la mobilităţi şcolare în instituţii europene acreditate sau nu, primul flux 

urmând a participa în prima parte a anului şcolar 2022-2023. În acest sens, Scutaru Cezarina Mihaela 

şi Budaca Gina au participat la prima reunine a proiectului de mobilităţi pentru elevi, în Siracuza, 

Italia. 

În paralel, se derulează alte trei proiecte: 

1.  „BEFORE IT IS TOO LATE” 2021-1-RO01-KA220-SCH-000032488, coordonator Hulubei 

Daniel,  în parteneriat cu Colegiul Tehnologic"Grigore Cerchez" Bucureşti - coordonator, 

Nazilli Anadolu Lisesi, Turcia, BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER 

LİSESİ. Turcia, 3 Liceum Ogolnoksztalcace im. Adama Mickiewicza w Tarnowie, Polonia, 

F EDUCATION AND DEVELOPMENT LIMITED, Irlanda și Srednja skola Valpovo, 
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Croaţia. Prima întâlnire de proiect a avut loc la instituţia aplicantă, Colegiul 

Tehnologic"Grigore Cerchez" Bucureşti, în perioada 08-11.06. 2022, unde au participat 

Hulubei Daniel, Păun Ciprian, Râşăscu Ciprian, Ghiga Mihaela, Pracsiu Virginia, Toma 

Loredana. 

 

2. “Schools for Inclusion” (KA210-SCH), coordonator Toma Loredana, în parteneriat cu -

Asociación Iniciativa Internacional Joven (Málaga, Spania) applicant, -IES Portada Alta 

(Málaga, Spania), Agrupamento de Escolas Gil Eanes (Lagos, Portugalia), 2 Gymnasio Neas 

Ionias Volos Magnisias (Volos, Grecia). Prima întâlnire de proiect va avea loc la 

Agrupamento de Escolas Gil Eanes (Lagos, Portugalia), unde va participa Păun Ciprian. 

 

 

3. "Schools Developing Health and Emotions" 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027908, 

coordonator Pracsiu Virginia Hortensia, în parteneriat cu ASOCIACIÓN INICIATIVA 

INTERNACIONAL JOVEN – coordonator Málaga (Spain), Consejeria de Educacion z 

Deporte –Spania, EPRALIMA-(Portugalia), Universita degli Studi di Palermo (Italia),  

Maijamaen koulu- (Finlanda). Prima întâlnire de proiect a avut loc la Arcos de Valdevez 

(Portugalia), unde a participat Monica Sprâncenatu. 

În luna iunie 2022, Liceul Teoretic “Emil Racoviţă ”a primit confirmarea finaţării pentru al doilea 

an de implementare a acţiunilor prevăyute în planul de acreditare, astfel încât estimăm participarea 

unui număr de 10 profesori la cursurile de formare şi 16 elevi la mobilităţi destinate acestora. 

În cadrul proiectului SPORT POWER: PROMOTING SPORT FOR WOMEN 

EMPOWERMENT (613468-EPP-1-2019-1-IT-SPO-SSCP) a avut loc Conferinţa finală a proiectului 

în perioada 20-24 noiembrie 2021 la Malaga, Spania. Au participat Budaca Gina, Pracsiu Virginia, 

Toma Loredana, Hulubei Daniel. 

Asociația pentru Tineret “Emil Racoviţă 2000” a implementat două proiecte Erasmus la care au 

participat, de asemenea, profesori din cadrul Liceul Teoretic “Emil Racoviţă” Vaslui. 

1. “European heritage for youth involvement and entrepreneurship” 2020-1-IT03-KA205-

018135, cu Associazione Travelogue - Italia (Coordonator), și partener:  Asociacion Iniciativa 

Internacional Joven-Portugalia, Epralima - Escola Profissional Do Alto Lima - Cooperativa 

de interesse publico e responsabilidade limitada, Portugalia, Interactive Media Knowledge 

Transfer Intermediakt- Grecia, Asociacija Aktyvistai - Lituania, Friends of Europe 

Municipality of Tisno - Croaţia. Au avut loc 3 întâlniri de proiect în Grecia-Patras (Budaca 

Ovidiu, Hulubei Daniel), Croaţia (membri asociaţie) şi Portugalia (membri asociaţie). 
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2. “Approaches to language acquisition for adult students”, 2019-1-CZ01-KA204-061367 în 

parteneriat cu instituții din Belgia, Spania, Polonia, Finlanda, Suedia, Marea Britanie, 

Bulgaria, Turcia. În perioada 21-23 octombrie 2021, a avut loc in Lodz, Polonia primul 

program de formare destinat profesorilor la care au participat 4 profesori din cadrul Liceului 

Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui (Pracsiu Virginia, Sprâncenatu Monica,Toma Loredana, 

Hulubei Daniel-coordonator). În perioada 28 martie -01 aprilie 2022 a avut loc in Bruxelles, 

Belgia, cel de al doilea program de formare la care au participat 7 profesori din cadrul Liceului 

Teoretic “Emil Racoviță” Vaslui (Budaca Gina, Ponea Oana,Pracsiu Virginia, Sprâncenatu 

Monica, Stroescu Rodica, Toma Loredana, Hulubei Daniel- coordonator). Ca urmare a 

participării la aceste cursuri, cadrele didactice au evaluat diversele abordări de predare a limbii 

engleze pentru adulți și au furnizat o analiză comparativă a abordărilor colectate, axate pe 

beneficiile acestora și fezabilitate. Această analiză va fi folosită de către Asociația pentru 

Tineret Emil Racoviță 2000 Vaslui  în viitoarele activități de conștientizare a importanței 

vorbirii limbilor străine în societatea globalizatoare și de promovare a învățării pe tot parcursul 

vieții, în special în raport cu importanța multilingvismului. 

 


